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1.1 - DADES GENERALS:
1.1.1. OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte del projecte tècnic és el de definir les actuacions necessàries per realitzar les obres d’instal·lació d’un
sistema de detecció de places lliures a l’aparcament Porta de Sarrià, gestionat per l’empresa municipal Barcelona de
Serveis Municipals. Aquest nou sistema s’haurà d’integrar amb el sistema de control d’accés del aparcament.
1.1.2.

EMPLAÇAMENT

Les actuacions a realitzar estan ubicades en l’aparcament públic Porta de Sarrià, situat al carrer de Salvador Mundí,
17, 08017 Barcelona.
1.1.3.

TITULAR

El projecte ha estat encarregat per la empresa Barcelona de Serveis Municipals S.A., titular de la gestió directa de la
explotació de l’aparcament, amb NIF A08765919.
1.1.4.

AUTOR DEL PROJECTE

RICARD ESCANDELL SERRA, Arquitecte Tècnic, col.legiat núm. 10227, amb estudi al carrer de l’Amistat 14 1er2a
08005, del municipi de Barcelona.

1.2 - DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE :
1.2.1. CONDICIONAMENTS GENERALS
A- Descripció de l’emplaçament
L’aparcament públic existent amb capacitat per 248 places de cotxe (a part de places per bicicletes i motos) s’ubica
en quatre plantes soterrànies. Els forjat existents son tipus llosa, que forma els sostres per on haurà de discórrer la
instal·lació.
S’haurà de tenir en compte que la instal·lació es veu condicionada per les instal·lacions existents, especialment per
les ventilacions i per la instal·lació automàtica d'extinció (ruixadors automàtics), situades sobre les places de
l'aparcament a les plantes -3 i -4.
La instal·lació del sistema de detecció de places lliures s'haurà d'adaptar a les instal·lacions existents, penjant
mitjançant varetes roscades la canal del sostre (quan no es puguin col·locar els suports directament al sostre) o en
alguns casos canviant i desplaçant el traçat de la canal de sensors prou com per esquivar altres instal·lacions
existents, com és el cas de les ventilacions en alguns punts.
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Fotografia 1: Ventilacions sobre places d’aparcament

Fotografia 2: Zona on s’ubicaran els concentradors (a la mateixa cambra on s’ubica també el subquadre elèctric on
s’instal·larà la nova sortida “Places lliures”) a la planta -1

Fotografia 3: Rack situat en una cambra contigua a la cambra amb el subquadre i concentradors del sistema de
places lliures. S’instal·larà la unitat central de control de la instal·lació de detecció de places lliures.
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B- Descripció del sistema
El nou sistema de gestió de places lliures haurà d’integrar-se al sistema de control d’accés de l’aparcament.
El sistema ha de ser controlat i gestionat des del centre de control, a més es podrà tenir accés des de qualsevol
lloc de treball remot.
El Sistema ha de disposar dels sistemes i subsistemes necessaris amb la fi de disposar d’una gestió adequada de les
places.
Es realitzarà el subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un sistema de direccionament i
localització de places d’estacionament lliures mitjançant un control plaça a plaça de totes les existents en
l’aparcament, i la seva completa integració a nivell de comptatges i ocupacions amb el sistema d’explotació existent.
L’objectiu final es la posada en servei d’un sistema de guiat dels clients del aparcament cap a les places lliures del
aparcament per a que, de forma automàtica, es redueixi el temps empleat en el trànsit i estacionament del vehicle,
reduint temps per a el client que redundarà en una major confiança i fidelització cap l’aparcament.
Per altre part al reduir el temps de circulacions de vehicles per l’interior del aparcament s’optimitzarà l’ús de les
places, a més que serà beneficiós pel medi ambient al reduir el temps d’emissions de gasos a l’atmosfera.
Una vegada el vehicle arriba a la barrera d’entrada el client visualitzarà, mitjançant el primer panell, el número de
places lliures en cada planta.
A més, una vegada situat el vehicle en la planta desitjada del aparcament existiran panells informatius en cada
passadís amb el número i direcció on es trobaran les places lliures.
En cada plaça d’aparcament existirà un indicador que ens informarà del estat de la plaça en qüestió.
Per aconseguir l’objectiu proposat, es proposa el Sistema de gestió de places lliures, amb tecnologia avançada, amb
detectors de vehicles mitjançant sensors volumètrics per ultrasons i rètols dinàmics de guiat integrant un sistema
de gestió de places lliures en temps real.
Com a previsió per possibles canvis, en aquest aparcament a part de la instal·lació en les 248 places de cotxes
s'instal·laran també 6 sensors i indicadors en una zona d'aparcament actualment ocupat per estacionament motos.
1.2.2. IDEA PROJECTUAL I COMPOSITIVA DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.
El Sistema a instal·lar ha de seguir els criteris que es descriuen en aquest document així com considerar els
següents factors:
• Necessitat de Gestió Integrada de tots els aparcaments des de la Unitat Central de Control.
• Flexibilitat a nivell de Hardware i Software cap a futures ampliacions del Sistema.
• Integració al Sistema Informàtic, a través de la xarxa de Veu i Dades del propi aparcament.
El Sistema és obert, amb tecnologia estàndard i es troba integrat en la Xarxa General, això en el referent al
software, hardware i comunicacions.
Els programes de la aplicació subministraran, a més, tota la documentació generada al respecte (en el anàlisis i
finalment en la implantació i proves com manuals de operació, de usuari, etc.).
• Es pretén garantir la fàcil utilització i explotació de les dades de la operatòria de l’aparcament tractat en el
moment del anàlisis.
Com funcionalitat addicional, existeix una total integració entre la xarxa dels aparcaments municipals que gestiona
l’empresa Barcelona de Serveis Municipals. S’ha previst poder establir una connexió virtual entre els sistemes de
control dels aparcaments i el centre de control remot.
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El sistema de senyalització, direccionament i comptatge de vehicles ha de garantir que es realitza en temps real i
amb una fiabilitat del 100 %, ja que del contrari podria produir-se el efecte contrari al desitjat per part dels usuaris,
això es el de credibilitat nul·la en el sistema.
El sistema haurà de comptar amb almenys els següents elements físics:
• Un detector de presència de vehicle per cada plaça d’estacionament. Aquest detector haurà de ser tipus
emissor–detector de ones d’ultrasons.
• Un indicador bicolor per cada una de les places: Color vermell per plaça ocupada i plaça reservada, color verd
per plaça lliure, color blau per plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda i color blanc per places
vehicles elèctrics. Aquest indicador rebrà l’ordre del detector de presencia de vehicle per senyalitzar el seu estat.
• Panells electrònics indicadors de places lliures o de vies on serà més fàcil accedir a places lliures. Els panells
seran numèrics-gràfics (indicadors del nombre de places lliures amb fletxa direccionadora i amb aspes en vermell si
no hi ha places lliures). Tindran un suport graduable L250 de 38-53 cm, tot i que a les zones on hi hagi problemes
de gàlib al baixar els rètols per sota de 2,20 mts d'altura es tallaran aquests suports i s'ancoraran de manera que la
longitud del suport es redueixi el màxim possible.
• Concentradors o descodificadors que hauran de controlar un grup de detectors i enviar la informació al centre
de control per la seva gestió.
•

Tot el cablejat i suports (safates o tubs) necessaris per la seva completa definició i posada en funcionament.

• Centre de control i gestió del sistema integrat amb el sistema de senyalització de la resta de zones del
aparcament. L’ordinador d’aquest centre de control allotjarà exclusivament el programa o software de control i
gestió del sistema de direccionament objecte del present Projecte.
• El programa d’aquest sistema haurà de controlar i gestionar el funcionament correcte de tots els elements que
composen el sistema, a més de generar els informes estadístics necessaris per la gestió i control.
Així mateix haurà de ser capaç d’integrar la informació d’ocupació de la resta de sistemes en explotació i proveir
les senyals de sortida necessàries per la seva utilització en dispositius remots d’informació d’ocupació.
S’inclourà la presentació d’un programa de manteniment preventiu i correctiu necessari per el correcte
funcionament de la instal·lació.
S’haurà d’incloure en el programa de manteniment preus aproximats de mà d’obra, així com número i preu unitari
de elements a substituir per deteriorament, desgast o fatiga.
Abans de la finalització de les obres de instal·lació s’haurà de realitzar un curs d’aprenentatge on es lliuraran els
manuals d’usuari de la instal·lació.
1.2.3. NORMATIVA D’APLICACIÓ
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió segons Reial Decret 842/2002 del 2 de Agost de 2002 i publicat en el
BOE núm. 224 de 18 de setembre del mateix any.
Adaptació del Reial Decret 842/2002 (REBT) a la publicació del Reglament Delegat 2016/364 que desplega el
Reglament (UE) Núm. 305/2011, i estableix les classes de reacció al foc dels cables elèctrics.
Real Decret 486/1997, del 14 de abril, per el que se estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els
llocs de treball.
Real Decret 1627/1997, de 24 de octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció, així com la resta de normativa vigent referent a la prevenció de riscos laborals.
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Ordre 1296/2003 de 14/05/2003, per el que es desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures comuns
de telecomunicacions per l’ accés a els serveis de telecomunicació en el interior dels edificis i de la activitat de
instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions, aprovat per el Real Decreto 401/2003 de 4 de abril.
Totes aquelles Normes que per la pertinença d’Espanya a la Unió Europea siguin d’obligat compliment en el
moment de la presentació del Projecte Tècnic.
Normes específiques de la Comunitat Autònoma i del Municipi on s’ubiquen les obres.
Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Còdi Técnic de l’edificació.

1.3 – DESCRIPCIÓ DE LES OBRES :
Els treballs es limiten a la instal·lació del sistema de gestió de places lliures, integrant el sistema de control d’accés de
l’aparcament. La major part dels treballs es realitzaran a la nau de l'aparcament i aquests es desenvoluparan els
caps de setmana quedant l'aparcament net i places desocupades la resta de la setmana (independentment de les
places que divendres es comencin a reservar per tenir-les desocupades dissabte ).
La descripció general de la instal·lació, ja comentada a trets generals en apartats anteriors, es la que es descriu a
continuació:
El Sistema de Gestió de places lliures consta principalment dels següents components:
•

Detector de presencia

•

Indicador d’estat

•

Panells indicadors

•

Ordinador Unitat Central

•

Concentrador

Mitjançant els sensors es controla l’estat de cada plaça d’aparcament. Posseeixen una llum indicadora, vermella si la
plaça està ocupada o reservada, de color verd si està lliure, blau si la plaça és per persones amb mobilitat reduïda i
blanca per vehicles elèctrics.
Els concentradors instal·lats en la cambra de quadres elèctrics controlen l’estat d’un nombre de places. Reben la
informació de cada sensor de plaça i l’envien a la Unitat Central per que es pugui processar.
Com es mostra en el document de plànols, mitjançant els diferents panells indicadors es mostra l’estat de l’aparcament
en tots els punts i sentit de circulació cap a les places lliures.
Els panells indicadors poden donar diferents informacions, be de l’estat de totes les plantes, d’una sola planta o be d’un
passadís, del sentit de circulació de les places lliures, etc…
En cada plaça d’aparcament existeix un sensor per detectar l’estat de la plaça i un indicador que ens informa visualment
de l’estat de la plaça.
A més en els accessos a les plantes per les rampes, be de pujada o be de baixada, s’instal·laran panells indicadors amb el
nombre de places lliures de la planta corresponent.
La resta de panells es distribuiran pels diferents creuaments de cada planta segons s’indica en els plànols, per indicar als
vehicles els sentits de circulació i el nombre de places lliures.
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Tot el cablejat, de comunicació i alimentació elèctrica, dels sensors i dels indicadors parteixen dels concentradors, en
aquest cas ubicats en una mateixa cambra, i discorren per la safata subjecta als sostres segons els detalls que
s’especifiquen als plànols. Igualment els concentradors estan connectats a l’ordinador de la unitat central situat al rack
de la cabina de control.
Les connexions verticals entre plantes i els passos on així ho indiquin els plànols es realitzaran amb tub d’acer galvanitzat
en calent.
Unitat Central de control
El centre de control estarà format per un ordinador, que s’ubicarà al rack vertical proper a la cabina de control,
connectat a la xarxa de veu i dades existents del aparcament que allotjarà exclusivament el programa o software de
control i gestió del sistema de direccionament objecte del present projecte. Aquest programa haurà de controlar i
gestionar el funcionament correcte de tots els elements que composen el sistema, a més de generar els informes
estadístics necessaris per la gestió i control.
Així mateix haurà de ser capaç d’integrar la informació d’ocupació de la resta de sistemes en explotació i proveir les
senyals de sortida necessàries per la seva utilització en dispositius remots d’informació d’ocupació. La unitat de control
informa en temps real del estat de tots els elements del Sistema.
Des de la unitat de control poden bloquejar-se i reservar-se places, planificar-se reserves i obtenir tota la informació
pertinent del pàrking mitjançant els informes corresponents:






Historial d’una plaça.
Historial d’una zona.
Evolució de l’ocupació d’una zona.
Estadística d’ocupació d’una zona.
Percentatge d’ocupació plaça a plaça.

Tots els informes es representaran de forma gràfica, plànol i taula.
Concentrador comunicacions
Podem dir, que un concentrador es un element auxiliar de comunicació entre la unitat de Control i la resta de
components.
Tal i com es pot veure en els plànols, s’instal·laran 4 concentradors que controlaran un número de places d’aparcament
segons la següent descripció:





El concentrador 1 controlarà les places de la planta -1.
El concentrador 2 controlarà les places de la planta -2.
El concentrador 3 controlarà les places de la planta -3.
El concentrador 4 controlarà les places de la planta -4.

Els concentradors son els que comuniquen amb els sensors i els cartells, i a la seva vegada amb la Unitat Central.
L’entrada d’alimentació de cada armari concentrador és de 230 V i es connecten a un nou magnetotèrmic de protecció
que s’instal·larà en el subquadre de “Banderoles i Caixers” ubicat a la mateixa cambra.
La protecció a instal·lar serà C60N 2P de 10A amb contacte auxiliar OF per carril DIN de la marca Scheneider.
Schneider haurà de programar aquesta nova sortida del subquadre elèctric existent.
Les característiques principals son les següents:
•
•
•
•
•

Connexió de 127 sensors i/o cartells com a màxim per cada concentrador.
Connexió a la Unitat Central mitjançant RS422 i mitjançant xarxa Ethernet.
Connexió als sensors i/o panells mitjançant UTP CAT 5 RS 422.
Display per indicació d’estat del concentrador.
Teclat per realitzar posta en marxa de sensors i cartells des del concentrador.
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•
•
•
•
•
•
•

Eines per ajuda a la posta en marxa i detecció d’errors.
Switchos per numerar el concentrador i forçar funcionaments especials.
Capacitat per controlar entrades i sortides.
Rellotge per memoritzar els canvis d’estat de la places, en cas de fallida de la Unitat Central, per enviar els canvis
posteriorment.
Bateria per guardar dades en cas de fallida d’alimentació.
Alimentació a sensors 24V DC.
Dimensions de la caixa del concentrador: alt 400mm; ample 300 mm; profunditat 150 mm.

Sensors / Indicadors de plaça
La seva missió es detectar la presencia de vehicles i senyalitzar si la plaça esta lliure, ocupada o reservada. Els detectors
que es fan servir funcionen per ultrasons.
El sensor es un element que ens detectarà si la plaça d’aparcament esta lliure o no, per tant s’instal·larà un per cada
plaça que es pugui controlar, i s’hi indicarà el seu estat (lliure o ocupat).
Aquesta indicació pot fer-se en el mateix sensor o en un indicador extern. La indicació interior ha de ser perfectament
visible a 250 m.
Com s’ha indicat, s’instal·la un sensor per plaça d’aparcament segons s’indica en els plànols.
Rètols Indicadors
Són els encarregats d’informar i encaminar al usuari cap a la plaça lliure més propera de la forma mes eficaç possible.
A efectes tècnics i d’instal·lació, els rètols es comporten como si fossin sensors.
La distribució i situació dels rètols per les diferents plantes, es realitza segons s’indica en els plànols.
Obra Civil i Canalitzacions
Es col·loquen els conductes i canalitzacions necessàries per comunicar els diferents elements de la instal·lació.
Es realitza la instal·lació de canalitzacions que comuniquen els diferents sistemes de sensors, indicadors, concentradors,
entre ells i amb la unitat de control, respectivament.
Aquestes canalitzacions es realitzen amb safates de PVC V0 no propagador de flama-M1 amb conformitat a la norma
EN50085-2-1: 2006 i a la normativa d'obligat compliment i també amb tubs d’acer galvanitzats en calent, penjats sota
forjat o adossat a paraments i columnes.
Quan així s’indiqui en els plànols es realitzarà la instal·lació amb tub d’acer i accessoris galvanitzats, en muntatge
endollable.
En el cas de les instal·lacions amb tub d’acer galvanitzat, les caixes han de disposar a la seva entrada de maniguet
endollables vers al tub i amb rosca i contrarosca a la caixa, a la part interior de la caixa el tub portarà un protector de
cablejat de plàstic.
Sempre, s’haurà de mantenir el gàlib existent i els tubs es fixaran a les parets i sostre en la nau de l’aparcament,
mitjançant brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes.
La distància entre brides o abraçadores, serà com a màxim de 0,50 m, segons normativa RBT, per a tubs rígids i per a
tubs flexibles. Es disposaran fixacions en una i altra part dels canvis de direcció i de les connexions, també en la
proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells.
Per comunicar la instal·lació entre les diferents plantes s'utilitzen passa-tubs a través de forjat.
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Tots els muntants de tubs de protecció de les instal.lacions, en travessar cada sostre en els sectors d’incendi on hi ha
presència de vehicles, portaran tallafocs a 0,60m del paviment. El tram interior de cada muntant s’unirà roscat al tallafoc.
Els muntants passaran per espais lliures de places d’aparcament. En cas contrari, es situaran a eix de pilar (dins la plaça
d’aparcament) o, si això no es possible, entre dues places i protegides amb protector de baixant. Es col·loquen pilones o
protectors antixocs per protegir els equips que discorren per les vies de circulació.
Tots els tubs que travessin les parets de les diferents dependències aniran amb passa-tubs de diàmetre adequat segellats
amb EI-120.
Quan les instal.lacions es canalitzin amb tub es col.locaran caixes de derivació cada dues corbes en angle recte i cada
15mts.
S'ha de tenir molt en compte que les obres es realitzaran amb l'aparcament en funcionament de manera que la reserva
de places es farà per trams en funció de la màxima disponibilitat que hi hagi a l'aparcament segons criteri de BSM i
aquests trams hauran de quedar acabats tant amb la canalització com amb el cablejat i components de manera que no es
necessiti una segona reserva de places.
Instal·lació Elèctrica
El sistema de detecció de places lliures s’alimentarà des d’una sortida exclusiva per aquesta instal·lació que s’indicarà
com “Places lliures” al subquadre de “Banderoles i caixers” ubicat en la planta -1 al costat cabina de control.
El sistema s’alimentarà mitjançant una línia monofàsica formada per conductors de Coure de 2x2,5 mm2 +TTx2,5 mm2
Cu RZ 0,6/1kV.
El quadre de protecció del sistema consta d’un magnetotèrmic general de tall omnipolar de 10A i un diferencial de 25A
( 30mA) superinmunitzat, i tants circuits independents com concentradors s’instal·lin en el sistema, formats per circuits
de conductors de coure de 2x2,5 mm2 + TTx2,5mm2 Cu RZ 0,6/1Kv.
De cada concentrador parteix el circuit que des de les Fonts d’alimentació alimenta als sensors, indicadors, rètols, etc...
format per conductors de coure de 2x2,5mm2 Cu RZ 0,6/1KV, i protegit per un magnetotèrmic de 6A de tall
omnipolar situat en la caixa de cada concentrador.
Recordem que els cables seran lliures d’halògens, ja que es tracte d’un local de pública concurrència i que donaran
compliment al REBT i a la adaptació del Reial Decret 842/2002 (REBT) a la publicació del Reglament Delegat 2016/364
que desplega el Reglament (UE) Núm. 305/2011, i que estableix les classes de reacció al foc dels cables elèctrics.
Instal·lació Xarxa de Comunicació
Com s’ha descrit anteriorment, tota la gestió i control del Sistema es realitza des de la Unitat Central situat al rack
cambra elèctrica a la planta -1 (gestionat des de cabina control i centre de control).
La Unitat Central es connecta directament a les preses existents de veu i dades del aparcament mitjançant cable UTP
CAT 6.
Als concentradors s’hi afegirà un mòdul de comunicació Ethernet per connectar-los a la xarxa de dades existent
mitjançant cable FTP CAT 6e, i així poder enviar tota la informació del sistema a la Unitat Central.
La resta components de la nau (sensors, indicadors, rètols, etc), es connectaran als concentradors corresponents
mitjantçant comunicació sèrie RS 422 utilitzant cable UTP CAT5 que discorrerà per tub i safata PVC V0 penjada del
forjat segons detalls de plànols.
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1.4 – PRESSUPOST I TERMINI D’OBRA :
El pressupost per l’execució de l’obra serà el següent:
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL
13 % DESPESES GENERALS
6% BENEFICI INDUSTRIAL

101.877,12€
13.244,03€
6.112,63 €

TOTAL

121.233,78 €

21 % IVA

25.459,09 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

146.692,87 €

El present pressupost d’execució per contracte (amb IVA) puja a la quantitat de CENT QUARANTA-SIS MIL SISCENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS

TERMINI D’OBRA.
Donades les característiques de les obres i instal·lacions compreses en el present projecte, tenint en compte que les
obres s’executaran treballant només els caps de setmana, s’estima que el seu termini d’execució sigui de 20
setmanes, comptats a partir del dia següent a la formalització de l’Acta de Comprovació de Replanteig de l’Obra. El
termini de lliurament del material del sistema de detecció de places lliures és de 8 setmanes.

Barcelona, 9 d’abril de 2019.

Firmado digitalmente

ESCANDELL
por ESCANDELL SERRA,
SERRA, RICARDO RICARDO (FIRMA)
Fecha: 2019.04.09
(FIRMA)
12:41:09 +02'00'
Sgt: Ricard Escandell Serra
Arquitecte Tècnic col·legiat núm. 10227.
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1.5. ANNEX: PLANNING
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1.6. ANNEX: CÀLCULS ELÈCTRICS

TAULA DE INTENSITATS I CAIGUDES DE TENSIO LINIA ALIMENTACIÓ SUBQUADRE

INSTAL.
W

ARMARI PROTECCIÓ

k

CALCUL
W

TEN.
V

LONG.
M

INT.
A

SEC. CAIGUDA TENSIO
mm²
V
% % TOT.

F. P.
PHI

R

X

Zc
Zs
mohm mohm
10,2

Icc
kA

Linia alimentació subquadre

1

1.200

1,00

1.200

230

15

5,2

2,5

1,1

0,49

1,99

1,00

135

1,8

135

10,2

0,9

L-1.0
L-2.0
L-3.0
L-3.0

1
1
1
1

300
300
300
300

1,00
1,00
1,00
1,00

300
300
300
300

230
230
230
230

5
5
5
5

1,3
1,3
1,3
1,3

2,5
2,5
2,5
2,5

0,1
0,1
0,1
0,1

0,04
0,04
0,04
0,04

2,03
2,03
2,03
2,03

1,00
1,00
1,00
1,00

45
45
45
45

0,6
0,6
0,6
0,6

45
45
45
45

10,2
10,2
10,2
10,2

2,4
2,4
2,4
2,4

Concentrador
Concentrador
Concentrador
Concentrador

1
2
3
4

c.d.t. Armari

FUERZA MOTRIZ NOMINAL INSTALADA
%CDT màxima segons Reglament

1200W

1,50

(300W per concentrador)

5%

1

C1(PLANTA-1)-LÍNIA 1 SENSORS
Distancia inicial m

do m

n

Consumo Sensor
Distancia entre sensores m
Distancia Total Bus m
Resistividad Cobre Wmm2/m
Sección cable mm2
Sección inicial mm2
Potencia Total W
Tensión

(sensor+indic)
do
dt
 Cu
S
So
Pt
Vo

Caida 1er driver V
Eo
Tensión inicial 1er driver V
Vo
INTENSIDAD DE LINEA < 10 Amperios
<10 OK
MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN 25% MARGEN
CAÍDA DE TENSION REAL
OK

dn

dt

35

0,035
4
215
0,0179
2,5
2,5
57,84
24
1,21
22,80
2,54
18
19,43

rètols
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
rètols
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
28-29
29-30
30-31
31-32
32-33
33-34
34-35
35-36
36-37
37-38
38-39
39-40
40-41
41-42
42-43
43-44
44-45
45-46

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

35
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

35
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180

In
2,410
0,120
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,750
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

It-In
2,54
2,42
2,38
2,35
2,31
2,28
2,24
2,21
2,17
2,14
2,10
2,07
2,03
2,00
1,96
1,93
1,89
1,86
1,82
1,79
1,75
1,72
1,68
0,93
0,90
0,86
0,83
0,79
0,76
0,72
0,69
0,65
0,62
0,58
0,55
0,51
0,48
0,44
0,41
0,37
0,34
0,30
0,27
0,23
0,20
0,16

V
1,21
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00

Vn
24
22,80
22,66
22,52
22,39
22,25
22,12
21,99
21,86
21,73
21,60
21,48
21,35
21,23
21,11
20,99
20,87
20,76
20,64
20,53
20,42
20,31
20,20
20,10
20,04
19,99
19,94
19,89
19,85
19,80
19,76
19,72
19,69
19,65
19,62
19,59
19,56
19,54
19,52
19,50
19,48
19,47
19,45
19,44
19,44
19,43
19,43

In1

0,00
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,75
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

IL1

2,41
2,39
2,37
2,34
2,32
2,29
2,27
2,25
2,22
2,19
2,17
2,14
2,11
2,09
2,06
2,03
2,00
1,97
1,94
1,91
1,88
1,85
0,96
0,92
0,88
0,84
0,80
0,76
0,72
0,68
0,64
0,60
0,56
0,51
0,47
0,43
0,39
0,34
0,30
0,26
0,22
0,17
0,13
0,09
0,04

IT

2,41
2,42
2,40
2,38
2,35
2,33
2,31
2,28
2,26
2,23
2,20
2,18
2,15
2,12
2,09
2,06
2,04
2,01
1,98
1,95
1,91
1,88
1,72
0,96
0,92
0,88
0,84
0,80
0,76
0,72
0,67
0,63
0,59
0,55
0,51
0,46
0,42
0,38
0,34
0,29
0,25
0,21
0,16
0,12
0,08

Pn

0,7978
0,793
0,7882
0,7835
0,7788
0,7742
0,7696
0,765
0,7605
0,7561
0,7517
0,7474
0,7431
0,7389
0,7347
0,7306
0,7265
0,7225
0,7186
0,7147
0,7109
15,153
0,7034
0,7015
0,6997
0,6979
0,6962
0,6946
0,6931
0,6916
0,6903
0,689
0,6878
0,6867
0,6857
0,6847
0,6839
0,6831
0,6824
0,6818
0,6813
0,6809
0,6805
0,6803
0,6801

P
57,84
54,96
54,12
53,28
52,44
51,60
50,76
49,92
49,08
48,24
47,40
46,56
45,72
44,88
44,04
43,20
42,36
41,52
40,68
39,84
39,00
38,16
37,32
19,32
18,48
17,64
16,80
15,96
15,12
14,28
13,44
12,60
11,76
10,92
10,08
9,24
8,40
7,56
6,72
5,88
5,04
4,20
3,36
2,52
1,68
0,84

2

IT

2,54
2,43
2,40
2,38
2,36
2,33
2,31
2,28
2,26
2,23
2,21
2,18
2,15
2,13
2,10
2,07
2,04
2,01
1,98
1,95
1,92
1,89
1,86
0,96
0,92
0,88
0,84
0,80
0,76
0,72
0,68
0,64
0,60
0,56
0,51
0,47
0,43
0,39
0,34
0,30
0,26
0,22
0,17
0,13
0,09

C1(PLANTA-1)-LÍNIA 1 RÈTOLS
Distancia inicial m

n
do m

dn

dt

35
Rètols 1.0, 1.1, 1.2 i 1.3 0-1
Rètols 1.25 i 1.26 1-2

0
1

35
87

35
87

In
4,350
2,800
1,550

It-In
4,78
1,98

V
2,18
2,12

Vn
24
21,83
19,71

In1

0,00

IL1

IT

1,70

Pn

1,70 33,829

P

IT

104,4
37,20

Consumo: módulo dígitos 350mA , módulo flecha/Aspa 250mA
Distancia Total Bus m
Resistividad Cobre Wmm2/m
Sección cable mm2
Sección inicial mm2
Potencia Total W
Tensión

dt
 Cu
S
So
Pt
Vo

Caida 1er letrero V
Eo
Tensión inicial 1er letrero V
Vo
INTENSIDAD DE LINEA < 10 Amperios
<10 OK
MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN 25% MARGEN
CAÍDA DE TENSION REAL
OK

122
0,0179
2,5
2,5
104,4
24
2,18
21,83
4,78
18
19,71

Consum rètol entrada (2 moduls)
Consum rètol 2 digits (1modul+flecha/Aspa)
Consum rètol 4 digits (2moduls+flecha/Aspa)

700 mA
600 mA
950 mA

s

3

4,78

C2(PLANTA-2)-LÍNIA 1 SENSORS
Distancia inicial m

do m

n

Consumo Sensor
Distancia entre sensores m
Distancia Total Bus m
Resistividad Cobre Wmm2/m
Sección cable mm2
Sección inicial mm2
Potencia Total W
Tensión

(sensor+indic)
do
dt
 Cu
S
So
Pt
Vo

Caida 1er driver V
Eo
Tensión inicial 1er driver V
Vo
INTENSIDAD DE LINEA < 10 Amperios
<10 OK
MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN 25% MARGEN
CAÍDA DE TENSION REAL
OK

dn

dt

21

0,035
3,2
107,4
0,0179
2,5
2,5
24,48
24
0,31
23,69
1,03
18
23,04

Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
rètols
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

21
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

21
3,2
6,4
9,6
12,8
16
19,2
22,4
25,6
28,8
32
35,2
38,4
41,6
44,8
48
51,2
54,4
57,6
60,8
64
67,2
70,4
73,6
76,8
80
83,2
86,4

In
1,020
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,075
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

It-In
1,03
1,00
0,96
0,93
0,89
0,86
0,82
0,79
0,75
0,72
0,68
0,65
0,61
0,58
0,54
0,51
0,47
0,44
0,36
0,33
0,29
0,26
0,22
0,19
0,15
0,12
0,08
0,05

V
0,31
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00

Vn
24
23,69
23,65
23,60
23,56
23,52
23,48
23,44
23,41
23,37
23,34
23,31
23,28
23,25
23,22
23,20
23,17
23,15
23,13
23,12
23,10
23,09
23,08
23,07
23,06
23,05
23,05
23,04
23,04

In1

0,00
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

IL1

1,00
0,96
0,93
0,90
0,86
0,83
0,79
0,76
0,72
0,69
0,65
0,62
0,58
0,55
0,51
0,48
0,44
0,36
0,33
0,29
0,25
0,22
0,18
0,15
0,11
0,07
0,04

IT

1,00
1,00
0,97
0,93
0,90
0,86
0,83
0,79
0,76
0,72
0,69
0,65
0,62
0,58
0,55
0,51
0,48
0,44
0,36
0,33
0,29
0,25
0,22
0,18
0,14
0,11
0,07

Pn

0,8293
0,8277
0,8262
0,8247
0,8232
0,8218
0,8205
0,8193
0,818
0,8169
0,8158
0,8147
0,8137
0,8128
0,8119
0,8111
1,7365
0,8096
0,8091
0,8085
0,8081
0,8077
0,8073
0,807
0,8068
0,8066
0,8065

P
24,48
23,64
22,80
21,96
21,12
20,28
19,44
18,60
17,76
16,92
16,08
15,24
14,40
13,56
12,72
11,88
11,04
10,20
8,40
7,56
6,72
5,88
5,04
4,20
3,36
2,52
1,68
0,84

4

IT

1,03
1,00
0,97
0,93
0,90
0,86
0,83
0,79
0,76
0,72
0,69
0,65
0,62
0,58
0,55
0,51
0,48
0,44
0,36
0,33
0,29
0,25
0,22
0,18
0,15
0,11
0,07

C2(PLANTA-2)-LÍNIA 2 SENSORS
Distancia inicial m

do m

n

Consumo Sensor
Distancia entre sensores m
Distancia Total Bus m
Resistividad Cobre Wmm2/m
Sección cable mm2
Sección inicial mm2
Potencia Total W
Tensión

(sensor+indic)
do
dt
 Cu
S
So
Pt
Vo

Caida 1er driver V
Eo
Tensión inicial 1er driver V
Vo
INTENSIDAD DE LINEA < 10 Amperios
<10 OK
MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN 25% MARGEN
CAÍDA DE TENSION REAL
OK

dn

dt

35

0,035
3,5
185,5
0,0179
2,5
2,5
38,52
24
0,80
23,20
1,66
18
21,33

Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Rètols
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Rètols
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
28-29
29-30
30-31
31-32
32-33
33-34
34-35
35-36
36-37
37-38
38-39
39-40
40-41
41-42
42-43
43-44

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

35
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

35
3,5
7
10,5
14
17,5
21
24,5
28
31,5
35
38,5
42
45,5
49
52,5
56
59,5
63
66,5
70
73,5
77
80,5
84
87,5
91
94,5
98
101,5
105
108,5
112
115,5
119
122,5
126
129,5
133
136,5
140
143,5
147
150,5

In
1,605
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,060
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,075
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

It-In
1,66
1,63
1,59
1,56
1,52
1,49
1,43
1,39
1,36
1,32
1,29
1,25
1,22
1,18
1,15
1,11
1,08
1,04
1,01
0,97
0,94
0,90
0,87
0,83
0,80
0,76
0,73
0,69
0,66
0,62
0,59
0,55
0,52
0,48
0,45
0,41
0,38
0,34
0,31
0,23
0,20
0,16
0,13
0,09

V
0,80
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00

Vn
24
23,20
23,12
23,04
22,96
22,88
22,81
22,73
22,66
22,60
22,53
22,46
22,40
22,34
22,28
22,22
22,16
22,11
22,05
22,00
21,95
21,90
21,86
21,81
21,77
21,73
21,69
21,65
21,62
21,58
21,55
21,52
21,50
21,47
21,45
21,42
21,40
21,39
21,37
21,36
21,35
21,34
21,33
21,33
21,33

In1

0,00
0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04

IL1

1,62
1,59
1,56
1,53
1,50
1,44
1,41
1,38
1,34
1,31
1,28
1,24
1,21
1,17
1,14
1,10
1,07
1,03
1,00
0,96
0,93
0,89
0,85
0,82
0,78
0,74
0,70
0,67
0,63
0,59
0,55
0,51
0,48
0,44
0,40
0,36
0,32
0,28
0,20
0,16
0,12
0,08
0,04

IT

1,62
1,63
1,60
1,57
1,53
1,50
1,44
1,41
1,38
1,35
1,31
1,28
1,24
1,21
1,17
1,14
1,10
1,07
1,03
1,00
0,96
0,92
0,89
0,85
0,81
0,78
0,74
0,70
0,66
0,63
0,59
0,55
0,51
0,47
0,43
0,39
0,35
0,32
0,27
0,19
0,15
0,11
0,07

Pn

0,8119
0,8091
0,8063
0,8035
1,3729
0,7982
0,7957
0,7933
0,7908
0,7885
0,7862
0,784
0,7818
0,7797
0,7776
0,7756
0,7737
0,7718
0,77
0,7683
0,7666
0,765
0,7634
0,7619
0,7605
0,7591
0,7578
0,7566
0,7554
0,7543
0,7533
0,7523
0,7514
0,7506
0,7498
0,7491
0,7485
1,6027
0,7475
0,7471
0,7468
0,7466
0,7465

P
38,52
37,68
36,84
36,00
35,16
34,32
32,88
32,04
31,20
30,36
29,52
28,68
27,84
27,00
26,16
25,32
24,48
23,64
22,80
21,96
21,12
20,28
19,44
18,60
17,76
16,92
16,08
15,24
14,40
13,56
12,72
11,88
11,04
10,20
9,36
8,52
7,68
6,84
6,00
4,20
3,36
2,52
1,68
0,84

5

IT

1,66
1,63
1,60
1,57
1,54
1,50
1,45
1,41
1,38
1,35
1,31
1,28
1,25
1,21
1,18
1,14
1,11
1,07
1,04
1,00
0,96
0,93
0,89
0,85
0,82
0,78
0,74
0,71
0,67
0,63
0,59
0,55
0,51
0,48
0,44
0,40
0,36
0,32
0,28
0,20
0,16
0,12
0,08

C2(PLANTA-2)-LÍNIA 1 RÈTOLS
Distancia inicial m

n
do m

Consumo: módulo dígitos 350mA , módulo flecha/Aspa 250mA
Distancia Total Bus m
Resistividad Cobre Wmm2/m
Sección cable mm2
Sección inicial mm2
Potencia Total W
Tensión

dt
 Cu
S
So
Pt
Vo

Caida 1er letrero V
Eo
Tensión inicial 1er letrero V
Vo
INTENSIDAD DE LINEA < 10 Amperios
<10 OK
MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN 25% MARGEN
OK
CAÍDA DE TENSION REAL

dn

dt

45
Rètols 2.69 i 2.68
Rètols 2.18 i 2.17
Rètols 2.34 i 2.35

0-1
1-2
2-3

0
1
2

45
34
50

45
34
84

In
4,300
1,200
1,550
1,550

It-In
4,86
3,66
2,11

V
2,76
1,70
1,36

Vn
24
21,24
19,53
18,17

In1

0,00
1,69

IL1

IT

3,50
1,90

Pn

P
103,2
74,40
37,20

3,50 32,915
3,59 30,278

129
0,0179
2,5
2,5
103,2
24
2,76
21,24
4,86
18
18,17

Consum rètol entrada (2 moduls)
Consum rètol 2 digits (1modul+flecha/Aspa)
Consum rètol 4 digits (2moduls+flecha/Aspa)

700 mA
600 mA
950 mA

s

6

IT

4,86
3,81

C3(PLANTA-3)-LÍNIA 1 SENSORS
Distancia inicial m

do m

n

Consumo Sensor
Distancia entre sensores m
Distancia Total Bus m
Resistividad Cobre Wmm2/m
Sección cable mm2
Sección inicial mm2
Potencia Total W
Tensión

(sensor+indic)
do
dt
 Cu
S
So
Pt
Vo

Caida 1er driver V
Eo
Tensión inicial 1er driver V
Vo
INTENSIDAD DE LINEA < 10 Amperios
<10 OK
MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN 25% MARGEN
CAÍDA DE TENSION REAL
OK

dn

dt

33

0,035
3,2
119,4
0,0179
2,5
2,5
24,84
24
0,49
23,51
1,06
18
22,84

Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Rètols
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

33
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

33
3,2
6,4
9,6
12,8
16
19,2
22,4
25,6
28,8
32
35,2
38,4
41,6
44,8
48
51,2
54,4
57,6
60,8
64
67,2
70,4
73,6
76,8
80
83,2
86,4

In
1,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,090
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

It-In
1,06
1,02
0,99
0,95
0,92
0,88
0,85
0,81
0,78
0,74
0,71
0,67
0,64
0,60
0,57
0,53
0,50
0,46
0,37
0,34
0,30
0,27
0,23
0,20
0,16
0,13
0,09
0,06

V
0,49
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00

Vn
24
23,51
23,47
23,42
23,38
23,33
23,29
23,26
23,22
23,18
23,15
23,12
23,09
23,06
23,03
23,00
22,98
22,96
22,93
22,92
22,90
22,89
22,88
22,87
22,86
22,85
22,85
22,84
22,84

In1

0,00
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,09
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

IL1

1,02
0,99
0,95
0,92
0,88
0,85
0,82
0,78
0,75
0,71
0,67
0,64
0,60
0,57
0,53
0,50
0,46
0,37
0,33
0,29
0,26
0,22
0,18
0,15
0,11
0,07
0,04

IT

1,02
1,02
0,99
0,95
0,92
0,89
0,85
0,82
0,78
0,75
0,71
0,67
0,64
0,60
0,57
0,53
0,50
0,46
0,36
0,33
0,29
0,26
0,22
0,18
0,15
0,11
0,07

Pn

0,8229
0,8213
0,8197
0,8182
0,8167
0,8153
0,8139
0,8126
0,8114
0,8102
0,8091
0,808
0,807
0,806
0,8051
0,8042
2,066
0,8027
0,8021
0,8016
0,8011
0,8007
0,8004
0,8001
0,7998
0,7996
0,7995

P
24,84
24,00
23,16
22,32
21,48
20,64
19,80
18,96
18,12
17,28
16,44
15,60
14,76
13,92
13,08
12,24
11,40
10,56
8,40
7,56
6,72
5,88
5,04
4,20
3,36
2,52
1,68
0,84

7

IT

1,06
1,02
0,99
0,95
0,92
0,89
0,85
0,82
0,78
0,75
0,71
0,68
0,64
0,60
0,57
0,53
0,50
0,46
0,37
0,33
0,29
0,26
0,22
0,18
0,15
0,11
0,07

C3(PLANTA-3)-LÍNIA 2 SENSORS
Distancia inicial m

do m

n

Consumo Sensor
Distancia entre sensores m
Distancia Total Bus m
Resistividad Cobre Wmm2/m
Sección cable mm2
Sección inicial mm2
Potencia Total W
Tensión

(sensor+indic) 0,035
do
3,45
dt
186,35
 Cu
0,0179
S
2,5
So
2,5
Pt
38,16
Vo
24

Caida 1er driver V
Eo
Tensión inicial 1er driver V
Vo
INTENSIDAD DE LINEA < 10 Amperios
<10 OK
MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN 25% MARGEN
CAÍDA DE TENSION REAL
OK

dn

dt

38

0,86
23,14
1,65
18
21,32

Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Rètols
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Rètols
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
28-29
29-30
30-31
31-32
32-33
33-34
34-35
35-36
36-37
37-38
38-39
39-40
40-41
41-42
42-43
43-44

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

38
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45

38
3,45
6,9
10,35
13,8
17,25
20,7
24,15
27,6
31,05
34,5
37,95
41,4
44,85
48,3
51,75
55,2
58,65
62,1
65,55
69
72,45
75,9
79,35
82,8
86,25
89,7
93,15
96,6
100,05
103,5
106,95
110,4
113,85
117,3
120,75
124,2
127,65
131,1
134,55
138
141,45
144,9
148,35

In
1,590
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,060
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,060
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

It-In
1,65
1,61
1,58
1,54
1,51
1,47
1,41
1,38
1,34
1,31
1,27
1,24
1,20
1,17
1,13
1,10
1,06
1,03
0,99
0,96
0,92
0,89
0,85
0,82
0,78
0,75
0,71
0,68
0,64
0,61
0,57
0,54
0,50
0,47
0,43
0,40
0,36
0,33
0,29
0,23
0,20
0,16
0,13
0,09

V
0,86
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00

Vn
24
23,14
23,06
22,98
22,90
22,83
22,75
22,68
22,62
22,55
22,48
22,42
22,36
22,30
22,24
22,18
22,12
22,07
22,02
21,97
21,92
21,87
21,83
21,79
21,74
21,70
21,67
21,63
21,60
21,57
21,54
21,51
21,48
21,46
21,43
21,41
21,39
21,38
21,36
21,35
21,34
21,33
21,33
21,32
21,32

In1

0,00
0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,04
0,04
0,04
0,04

IL1

1,61
1,58
1,55
1,52
1,49
1,43
1,40
1,36
1,33
1,30
1,26
1,23
1,19
1,16
1,13
1,09
1,05
1,02
0,98
0,95
0,91
0,87
0,84
0,80
0,76
0,73
0,69
0,65
0,61
0,57
0,54
0,50
0,46
0,42
0,38
0,34
0,30
0,26
0,20
0,16
0,12
0,08
0,04

IT

1,61
1,62
1,59
1,55
1,52
1,49
1,43
1,40
1,37
1,33
1,30
1,26
1,23
1,20
1,16
1,13
1,09
1,05
1,02
0,98
0,95
0,91
0,87
0,84
0,80
0,76
0,72
0,69
0,65
0,61
0,57
0,53
0,49
0,45
0,42
0,38
0,34
0,30
0,26
0,19
0,15
0,11
0,07

Pn

0,8098
0,807
0,8043
0,8016
1,3697
0,7964
0,794
0,7915
0,7892
0,7869
0,7847
0,7825
0,7804
0,7783
0,7763
0,7744
0,7725
0,7707
0,7689
0,7672
0,7656
0,764
0,7625
0,761
0,7597
0,7583
0,7571
0,7559
0,7548
0,7537
0,7527
0,7518
0,751
0,7502
0,7494
0,7488
0,7482
1,2817
0,7472
0,7469
0,7466
0,7464
0,7463

P
38,16
37,32
36,48
35,64
34,80
33,96
32,52
31,68
30,84
30,00
29,16
28,32
27,48
26,64
25,80
24,96
24,12
23,28
22,44
21,60
20,76
19,92
19,08
18,24
17,40
16,56
15,72
14,88
14,04
13,20
12,36
11,52
10,68
9,84
9,00
8,16
7,32
6,48
5,64
4,20
3,36
2,52
1,68
0,84

8

IT

1,65
1,62
1,59
1,56
1,52
1,49
1,43
1,40
1,37
1,33
1,30
1,27
1,23
1,20
1,16
1,13
1,09
1,06
1,02
0,99
0,95
0,91
0,88
0,84
0,80
0,76
0,73
0,69
0,65
0,61
0,57
0,54
0,50
0,46
0,42
0,38
0,34
0,30
0,26
0,20
0,16
0,12
0,08

C3(PLANTA-3)-LÍNIA 1 RÈTOLS
Distancia inicial m

n
do m

Consumo: módulo dígitos 350mA , módulo flecha/Aspa 250mA
Distancia Total Bus m
Resistividad Cobre Wmm2/m
Sección cable mm2
Sección inicial mm2
Potencia Total W
Tensión

dt
 Cu
S
So
Pt
Vo

Caida 1er letrero V
Eo
Tensión inicial 1er letrero V
Vo
INTENSIDAD DE LINEA < 10 Amperios
<10 OK
MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN 25% MARGEN
OK
CAÍDA DE TENSION REAL

dn

dt

48
Rètols 3.69 i 3.68
Rètols 3.17 i 3.18
Rètols 3.34 i 3.35

0-1
1-2
2-3

0
1
2

48
35
55

48
35
90

In
4,300
1,200
1,900
1,200

It-In
4,90
3,70
1,80

V
2,95
1,77
1,17

Vn
24
21,05
19,28
18,11

In1

0,00
2,07

IL1

IT

3,53
1,49

Pn

P
103,2
74,40
28,80

3,53 39,998
3,57 23,141

138
0,0179
2,5
2,5
103,2
24
2,95
21,05
4,90
18
18,11

Consum rètol entrada (2 moduls)
Consum rètol 2 digits (1modul+flecha/Aspa)
Consum rètol 4 digits (2moduls+flecha/Aspa)

700 mA
600 mA
950 mA

s

9

IT

4,90
3,86

C4(PLANTA-4)-LÍNIA 1 SENSORS
Distancia inicial m

do m

n

Consumo Sensor
Distancia entre sensores m
Distancia Total Bus m
Resistividad Cobre Wmm2/m
Sección cable mm2
Sección inicial mm2
Potencia Total W
Tensión

(sensor+indic)
do
dt
 Cu
S
So
Pt
Vo

Caida 1er driver V
Eo
Tensión inicial 1er driver V
Vo
INTENSIDAD DE LINEA < 10 Amperios
<10 OK
MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN 25% MARGEN
CAÍDA DE TENSION REAL
OK

dn

dt

37

0,035
3,3
126,1
0,0179
2,5
2,5
24,48
24
0,54
23,46
1,04
18
22,78

Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Rètols
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

37
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

37
3,3
6,6
9,9
13,2
16,5
19,8
23,1
26,4
29,7
33
36,3
39,6
42,9
46,2
49,5
52,8
56,1
59,4
62,7
66
69,3
72,6
75,9
79,2
82,5
85,8
89,1

In
1,020
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,075
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

It-In
1,04
1,01
0,97
0,94
0,90
0,87
0,83
0,80
0,76
0,73
0,69
0,66
0,62
0,59
0,55
0,52
0,48
0,45
0,37
0,34
0,30
0,27
0,23
0,20
0,16
0,13
0,09
0,06

V
0,54
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00

Vn
24
23,46
23,41
23,37
23,32
23,28
23,24
23,20
23,16
23,13
23,09
23,06
23,03
23,00
22,97
22,94
22,92
22,90
22,88
22,86
22,84
22,83
22,82
22,81
22,80
22,79
22,79
22,78
22,78

In1

0,00
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

IL1

1,01
0,97
0,94
0,91
0,87
0,84
0,80
0,77
0,73
0,70
0,66
0,63
0,59
0,55
0,52
0,48
0,45
0,37
0,33
0,29
0,26
0,22
0,18
0,15
0,11
0,07
0,04

IT

1,01
1,01
0,97
0,94
0,91
0,87
0,84
0,80
0,77
0,73
0,70
0,66
0,62
0,59
0,55
0,52
0,48
0,44
0,37
0,33
0,29
0,26
0,22
0,18
0,15
0,11
0,07

Pn

P

0,8211
0,8195
0,8179
0,8163
0,8148
0,8134
0,812
0,8107
0,8094
0,8082
0,8071
0,806
0,8049
0,804
0,803
0,8022
1,7173
0,8007
0,8001
0,7995
0,799
0,7986
0,7982
0,7979
0,7977
0,7975
0,7974

24,48
23,64
22,80
21,96
21,12
20,28
19,44
18,60
17,76
16,92
16,08
15,24
14,40
13,56
12,72
11,88
11,04
10,20
8,40
7,56
6,72
5,88
5,04
4,20
3,36
2,52
1,68
0,84
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IT

1,04
1,01
0,98
0,94
0,91
0,87
0,84
0,80
0,77
0,73
0,70
0,66
0,63
0,59
0,55
0,52
0,48
0,45
0,37
0,33
0,29
0,26
0,22
0,18
0,15
0,11
0,07

C4(PLANTA-4)-LÍNIA 2 SENSORS
Distancia inicial m

do m

n

Consumo Sensor
Distancia entre sensores m
Distancia Total Bus m
Resistividad Cobre Wmm2/m
Sección cable mm2
Sección inicial mm2
Potencia Total W
Tensión

(sensor+indic)
do
dt
 Cu
S
So
Pt
Vo

Caida 1er driver V
Eo
Tensión inicial 1er driver V
Vo
INTENSIDAD DE LINEA < 10 Amperios
<10 OK
MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN 25% MARGEN
CAÍDA DE TENSION REAL
OK

dn

dt

42

0,035
3,3
190,5
0,0179
2,5
2,5
39,24
24
0,98
23,02
1,70
18
21,16

Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Rètols
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
28-29
29-30
30-31
31-32
32-33
33-34
34-35
35-36
36-37
37-38
38-39
39-40
40-41
41-42
42-43
43-44
44-45
45-46

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

42
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

42
3,3
6,6
9,9
13,2
16,5
19,8
23,1
26,4
29,7
33
36,3
39,6
42,9
46,2
49,5
52,8
56,1
59,4
62,7
66
69,3
72,6
75,9
79,2
82,5
85,8
89,1
92,4
95,7
99
102,3
105,6
108,9
112,2
115,5
118,8
122,1
125,4
128,7
132
135,3
138,6
141,9
145,2
148,5

In
1,635
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,060
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

It-In
1,70
1,67
1,63
1,60
1,56
1,53
1,47
1,43
1,40
1,36
1,33
1,29
1,26
1,22
1,19
1,15
1,12
1,08
1,05
1,01
0,98
0,94
0,91
0,87
0,84
0,80
0,77
0,73
0,70
0,66
0,63
0,59
0,56
0,52
0,49
0,45
0,42
0,38
0,35
0,31
0,28
0,24
0,21
0,17
0,14
0,10

V
0,98
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00

Vn
24
23,02
22,94
22,86
22,79
22,71
22,64
22,57
22,50
22,44
22,37
22,31
22,24
22,18
22,12
22,07
22,01
21,96
21,91
21,85
21,81
21,76
21,71
21,67
21,63
21,59
21,55
21,51
21,48
21,44
21,41
21,38
21,35
21,33
21,30
21,28
21,26
21,24
21,23
21,21
21,20
21,19
21,18
21,17
21,16
21,16
21,16

In1

0,00
0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

IL1

1,67
1,64
1,61
1,57
1,54
1,48
1,45
1,42
1,39
1,35
1,32
1,28
1,25
1,21
1,18
1,14
1,11
1,07
1,04
1,00
0,97
0,93
0,89
0,85
0,82
0,78
0,74
0,70
0,67
0,63
0,59
0,55
0,51
0,47
0,43
0,40
0,36
0,32
0,28
0,24
0,20
0,16
0,12
0,08
0,04

IT

1,67
1,67
1,64
1,61
1,58
1,54
1,49
1,45
1,42
1,39
1,35
1,32
1,28
1,25
1,22
1,18
1,14
1,11
1,07
1,04
1,00
0,96
0,93
0,89
0,85
0,81
0,78
0,74
0,70
0,66
0,62
0,59
0,55
0,51
0,47
0,43
0,39
0,35
0,31
0,27
0,23
0,19
0,15
0,11
0,07

Pn

P

0,8057
0,8029
0,8002
0,7976
1,3628
0,7924
0,79
0,7876
0,7852
0,7829
0,7807
0,7785
0,7764
0,7744
0,7724
0,7704
0,7685
0,7667
0,7649
0,7632
0,7616
0,76
0,7584
0,757
0,7555
0,7542
0,7529
0,7517
0,7505
0,7494
0,7484
0,7474
0,7465
0,7457
0,7449
0,7442
0,7435
0,7429
0,7424
0,742
0,7416
0,7412
0,741
0,7408
0,7406

39,24
38,40
37,56
36,72
35,88
35,04
33,60
32,76
31,92
31,08
30,24
29,40
28,56
27,72
26,88
26,04
25,20
24,36
23,52
22,68
21,84
21,00
20,16
19,32
18,48
17,64
16,80
15,96
15,12
14,28
13,44
12,60
11,76
10,92
10,08
9,24
8,40
7,56
6,72
5,88
5,04
4,20
3,36
2,52
1,68
0,84
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IT

1,70
1,67
1,64
1,61
1,58
1,55
1,49
1,46
1,42
1,39
1,36
1,32
1,29
1,25
1,22
1,18
1,15
1,11
1,08
1,04
1,00
0,97
0,93
0,89
0,86
0,82
0,78
0,74
0,71
0,67
0,63
0,59
0,55
0,51
0,47
0,43
0,40
0,36
0,32
0,28
0,24
0,20
0,16
0,12
0,08

C4(PLANTA-4)-LÍNIA 1 RÈTOLS
Distancia inicial m

n
do m

dn

dt

55
Rètols 3.69 i 3.68
Rètols 3.17 i 3.18

0-1
1-2

0
1

55
77

55
77

In
2,750
1,200
1,550

It-In
3,02
1,82

V
2,16
1,87

Vn
24
21,84
19,97

In1

0,00

IL1

IT

1,70

Pn

P

1,70 33,851

Consumo: módulo dígitos 350mA , módulo flecha/Aspa 250mA
Distancia Total Bus m
Resistividad Cobre Wmm2/m
Sección cable mm2
Sección inicial mm2
Potencia Total W
Tensión

dt
 Cu
S
So
Pt
Vo

Caida 1er letrero V
Eo
Tensión inicial 1er letrero V
Vo
INTENSIDAD DE LINEA < 10 Amperios
<10 OK
MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN 25% MARGEN
OK
CAÍDA DE TENSION REAL

132
0,0179
2,5
2,5
66
24
2,16
21,84
3,02
18
19,97

Consum rètol entrada (2 moduls)
Consum rètol 2 digits (1modul+flecha/Aspa)
Consum rètol 4 digits (2moduls+flecha/Aspa)

700 mA
600 mA
950 mA

s

12

66
37,20

IT

3,02
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Índex

1.- Ámbit d’aplicació
2.- Introducció
3.- Objectius del sistema de detecció de places lliures
4.- Característiques Generals
4.1.-Elements del sistema
5.- Funcionalitats, operativa i integració
6.- Instalacions i suministre elèctric
7.- Control remot
8.- Proves i assatjos
9.- Homologació, Certificats i Garanties
10.- Manteniment

ANEX I – Característiques Especials del Sistema OPTIMA
ANEX I I –Condicions Especifiques
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1.- Àmbit d’aplicació
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars serà d’aplicació a l’obra
efectuada en l’aparcament Porta de Sarrià gestionat per la empresa Barcelona de
Serveis Municipals, S.A.

2.- Introducció
En aquest document s’especifiquen les funcionalitats importants i rellevants per
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. respecte a les funcions, operatives i valors
afegits que aporta un sistema de detecció de places lliures integrat amb el sistema de
control de l’aparcament.
Es donen enteses i incloses les funcionalitats bàsiques d’un sistema de detecció de
places lliures, en quant a la senyalització, visualització i comptatge de les places
lliures, ocupades, reservades i places especifiques per a persones amb mobilitat
reduïda, així com els sensors e indicadors lluminosos de pas i guiat a l’entrada i els
diferents recorreguts del aparcament en quant al nombre de places lliures i/o a les
senyalitzacions de la direcció de la ubicació de les mateixes.

3.- Objectius del sistema de detecció de places lliures

Els objectius principals del sistema de detecció de places lliures son els
següents:


Disposar, en la major brevetat possible, de les places lliures existents des de
l’instant que el vehicle ha sortit de la plaça on es trobava estacionat.



Guiar al client per la localització de les places lliures dins del aparcament, i així
reduir el temps de localització i estacionament del vehicle. Facilitar i optimitzar
la informació d’ocupació de l’aparcament a través de la integració amb el
sistema de control existent.



Aportar informació pel cobrament de les estàncies del aparcament en cas de
perduda de tiquet.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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4.- Característiques Generals
El sistema consisteix en uns sensors que realitzen la funció de la detecció de la
presencia del vehicle per a cada una de les places d’estacionament, així com de un
dispositiu lluminós que informa al client de l’aparcament si la plaça es troba lliure o
ocupada. Aquest dispositiu lluminós ha de ser de suficient lluminositat com per que
sigui visible des de certa distancia (250m).
El dispositiu lluminós ha de permetre la regulació de la intensitat lumínica de cada un
de les llums independents, llum vermella i/o la llum verda, i/o blava en funció de la
necessitat de ressaltar les places lliures i neutralitzar la lluminositat del vermell.
Tots els dispositius lluminosos de plaça hauran de ser visibles des de els carrils de
circulació dels vehicles, i hauran d’ajustar-se a la morfologia del aparcament.
El sistema plaça a plaça també esta compost de rètols indicadors que informen al
client de la direcció de les zones on es troben les places lliures, així com el número de
places, o be la no disponibilitat de places o la direcció cap a on s’ha de dirigir per
trobar una plaça lliure. Els rètols indicadors guien i informen al client per a la
localització de la plaça lliure en el mínim temps possible.
Els dispositius lluminosos han de disposar com a mínim dels dos estats lumínics
vermell i verd, a més de vermell i blau per a les places reservades per a persones amb
mobilitat reduïda o vermell i blanc per places reservades per vehicles elèctrics.
Els sensors de detecció del vehicles, han de ser fiables, permetre el calibratge del
mateix en funció de les diferents alçades que existeixen dintre de l’aparcament i han
de permetre la regulació i calibratge per la òptima detecció de qualsevol vehicle. Tots
els calibratges i regulacions hauran de realitzar-se de manera automàtica permetent
que els sensors siguin intercanviables entre si.
El fabricant del sistema haurà de presentar un certificat del grau de fiabilitat i les
condicions del mateix per a la detecció de qualsevol vehicle.
Els rètols lluminosos hauran de ser com a mínim de les següent formes i indicacions:
aspa/fletxa, asp/fletxa complet, aspa-fletxa nombre de places lliures.
Tots els rètols lluminosos hauran de ser dissenyats segons model BSM amb els colors
corporatius de la divisió de Mobilitat.

4.1.-Elements del sistema
A continuació es descriuen els diferents elements que composen el sistema de
detecció de places lliures:
Sensor de plaça: S’encarrega de la detecció del vehicle, es a dir, de si en la plaça
existeix o no un vehicle estacionat.
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Indicador lluminós de plaça: Es l’indicador lluminós ubicat en la plaça i visible des de la
via de circulació de vehicles, indicant si la plaça està lliure o ocupada i en cas d’estar
ocupada si el termini d’ocupació ha estat major d’un termini determinat o no.
L’indicador lluminós haurà de ser visible en qualsevol de les direccions per on el
vehicle pugui circular.
Rètols indicatius i senyalitzadors: Els rètols lluminosos son els encarregats de guiar i
informar a l’usuari cap a les places lliures mes properes. S’ubiquen en les entrades de
plana i en els passadissos amb diferents direccions.
Concentradors i controladors: Son els elements de comunicació entre la Unitat central i
la resta de sistemes (depenent de l’arquitectura del subministrador, seran precisos
tants concentradors com sigui necessari).
Unitat central: La funció es centralitzar i gestionar la informació dels elements del
sistema per a la seva gestió. El sistema ha de ser capaç de funcionar en mode local,
en cada una de les places, sense aquest element.

5.- Funcionalitats, Operativa i Integració



El sistema de control de plaça a plaça, s’organitza en zones, cada zona és un
conjunt de places, cada zona pot contenir altres zones i a la seva vegada
aquestes altres i així successivament.



Cada zona disposa de un o mes rètols indicadors lluminosos associats, cada
indicador lluminós indicarà l’estat de la zona en funció del nombre de places
lliures que disposi. Així mateix cada zona pot tenir assignat un o mes sensors
de pas.



La unitat central visualitzarà l’estat de les places amb la mateixa morfologia
física de la ubicació i distribució de les places reals i circulació del aparcament.



La unitat central informarà del estat de la plaça, podent existir els diferents
estats: verd per a places lliures i vermell per les places ocupades o reservades
o bloquejades. Les places ocupades hauran de disposar de diferents nivells de
vermell en funció del temps que la plaça estat ocupada. Es la unitat central ha
de permetre aquest canvi de nivells de vermell.



La unitat central informarà del estat i informació dels indicadors lluminosos.



Al polsar sobre la icona d’una plaça ocupada o reservada, aquesta informarà la
data i hora des de que dita plaça esta ocupada.
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El sistema de zones esta estructurat de forma que per mitjà dels seus sensors i
comptadors dirigeixen i preveuen l’increment o decrement de les places
ocupades preveient quant aquesta anirà a ser ocupada en breu. La estructura
de zones i recorreguts no condiciona al fet de que la suma de les subzones
tingui que quadrar amb el total de la zona.



Disposició de les icones de semàfors en la unitat central de mes de dos estats,
o sigui en varis estats de transició, així com altres estats específics (PMR,
reserves, etc), places reservades, places bloquejades.



El sistema possibilita el planificar i programar reserves de places amb indicació
de data i hora d’inici i data i hora de fi, amb possibilitat de programació per dia,
per un sol dia, per una setmana, per un o varis dies a la setmana, per el mes,
etc...



Avís de quan una plaça s’ocupa i es desocupa amb la possibilitat d’activació i
desactivació del mateix i fins i tot poder programar alguns avisos sonors per
una determinada plaça.



Indicació per a cada plaça de l'estat d'ocupació, del temps des del seu últim
estat, de la data i hora del seu últim canvi d'estat, la possibilitat d'assignació de
matricula a la plaça en qüestió, realitzar les accions de bloqueig, desbloqueig,
reserva, anul·lar reserva, etc...



Configuració de plantes, zones, àrees de tal forma que es puguin establir
comptadors d’ocupació de places en cada un dels seus estats.

Integració amb el sistema de control
Mitjançant la integració amb el sistema de control es permet disposar del total de
places ocupades reals, així com la seva classificació per categories, paralelament
al contatje de places realitzat per el sistema de control, amb indicació de les
diferencies detectades per categories en el seu cas.
En la integració permet disposar d’alarmes en quant a la utilització de les places
reservades per els seus usuaris corresponents. En el cas de tenir places fixes
reservades, el sistema permet el poder detectar si un usuari de plaça reservada
(cdu) ha utilitzat la seva plaça o be a utilitzat una altre plaça que no és la seva.
Una altre de les opcions d’integració és la integració del log del històric en el log
del històric del sistema de control, a més de la homologació del format d’avisos i
alarmes del sistema de plaça a plaça en el SI.
Posibilitat de configurar determinades places com llliures (ambar) nomes durant
determinats periodes de temps (CDU’s). El sistema ha de guardar la informació de
reserves i d’ocupacions d’aquestes places. Per evitar fraud s’ha d’integrar amb el
sistema de control.
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Visualització de l’estat de l’aparcament mitjançant el plànol del mateix, tant totalment
com parcialment per plantes, zones o àrees definides. Han d’existir distints nivells de
ZOOM.
Detecció d’incidències, i el seu històric.
Consulta informe de les darreres places desocupades.
Reset del sistema, amb avaluació i detecció de l’estat de cada una de les places i dels
indicadors del nombre de places. Per determinats usuaris amb privilegis, o davant
d’una caiguda del sistema.
Sistema de seguretat del sistema amb distints nivells d’accés segons els usuaris
parametritzable. En principi dos tipus de usuaris , bàsic i supervisor. En la configuració
del sistema ha de contemplar-se la parametrització de les opcions de cada usuari.
Log de les accions realitzades per cada usuari.
Posta en hora d’acord amb els estàndards de BSM.
Informes de ocupació per zona, planta, etc, per períodes.
Informes ocupació ultimes 24 h.
Historial del detall dels estats d’una planta, zona, plaça amb expressió de la data i hora
de cada un dels canvis d’estat produïts tant de forma automàtica com manual.
Percentatges d’ocupació planta, zona, plaça
Pel·lícula moviment de l’aparcament per un període determinat
Informes en format gràfic, que es puguin imprimir i exportar a excel.

6.- Instalacions i suministre elèctric
La instal·lació del sistema, així com el subministre elèctric es realitzarà d’acord amb
els requeriments de BSM al respecte, facilitats en aquest document i en el Plec de
Prescripcions Tècniques Generals.
Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d’ajustar-se a les Normes
Oficials d’obligat compliment, a aquest document, al Plec de Prescripcions Tècniques
Generals i als plànols.
El subministre elèctric del sistema es realitzarà a través de la sortida independent
existent del subquadre de “Banderoles i Caixers” de l’aparcament.
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La traçada de tubs, safates i canalitzacions es realitzarà segons especificacions del
present Plec i del Plec de Prescripcions Tècniques generals.
Totes les modificacions i/o ampliacions elèctriques que es realitzin en l’aparcament
hauran de ser legalitzades a càrrec del contractista.

7.- Control remot
El sistema de detecció de places lliures s’ha de permetre poder gestionar remotament.
Per això, el sistema s’haurà d’integrar amb el sistema centralitzat de plaça a plaça
disponible per BSM.
En el cas que el sistema de plaça a plaça no sigui integrable amb el sistema
centralitzat de plaça a plaça de BSM, l’adjudicatari haurà de proveir a BSM de un
sistema centralitzat plaça a plaça, per a la centralització del subministrat en aquesta
licitació.

8. Proves i assatjos
El contractista garantirà, després de la finalització dels treballs, que tot el sistema
estigui en les degudes condicions per al seu adequat funcionament operatiu així como
sota la normativa vigent.
Aquelles instal·lacions, proves i assajos que estiguin legalitzades pel Ministeri de
Industria u un altre Organisme Oficial, es provaran i s’assajaran d’acord amb aquestes
normes i s’aportaran les certificacions corresponents.
El contractista assajarà prèviament tot el sistema objecte del projecte i haurà de ser
provat abans de la seva acceptació.
Es realitzarà un examen visual de l’aspecte de les instal·lacions, es comprovaran les
dimensions, seccions, calibres i connexions així com també es comprovarà el seu
adequat funcionament.

9.- Homologació, Certificats i Garanties
És d’assenyalar la complexitat del sistema tècnic per la detecció de presencia del
vehicle en la plaça, dels diferents sistemes de sensors, detectors i indicadors, cada un
d’ells amb un grau de fiabilitat, factor aquest de capital importància per la fiabilitat del
sistema.

El fabricant del sistema haurà de suministrar un certificat del grau de detecció i fiabilitat
del sensor de detecció de plaça, així com de les condicions en les que aquest pot
funcionar per aconseguir aquesta fiabilitat.
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Una vegada completat el sistema el contractiste lliurarà a entregará a BSM un ASBUILT de la instalació del sistema realizat en format autocad, aportará la legalizació
elèctrica y tots els manuals i certificats de Garantia corresponents.

10.- Manteniment
Quant el sistema de plaça a plaça no funcioni o tingui alguna alarma, o averia
detectable per software, haurà d’enviar una alarma o avís al sistema de manteniment
(GMAO ) de BSM. El protocol i connexió seran facilitats per BSM al subministrador del
sistema.

Manteniment Preventiu i correctiu
El proveïdor del sistema haurà de facilitar un pla de manteniment preventiu i correctiu.
En cas de ser necessari, el proveïdor del sistema haurà de facilitar un pla de
manteniment preventiu.
En qualsevol cas, el proveïdor del sistema haurà de facilitar una relació valorada de
tots els treballs (a realitzar en qualsevol horari) i materials utilitzables en cas de
realitzar-se manteniment correctiu.

ANEX I – CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS DEL SISTEMA OPTIMA
La següent llista enumera les principals característiques del sistema de guiat de
vehicles OPTIMA que fan d’ell un sistema únic y tècnicament més avançat que altres
sistemes de deteccions de places lliures del mercat:

-

Perfecta integració amb el sistema de gestió d’aparcaments Lince.

Tots dos sistemes son plenament compatibles, permeten l’intercanvi de dades
entre ells, es poden controlar des de el mateix PC y tots dos poden actuar tant de
mestre com d’esclau del altre.
-

Altura de detecció dels sensors regulable i distancia al sostre regulable en
muntatge mecànic.

Aquestes característiques fan que OPTIMA sigui especialment indicat per
aparcaments amb una alçada de sostres important.
-

LEDs de alta lluminositat

Cada indicador disposa de 7 LEDs de alta lluminositat que permet la seva
visualització a grans distancies i des de qualsevol punt del aparcament ja que
l’angle de visió es de 360º.
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-

Gestió automatitzada i configurable de la domòtica del pàrking.

OPTIMA permet el control de la il·luminació del aparcament i també el control de
barreres de pas de subzones. Això es tradueix en avantatges com l’estalvi
d’energia, la possibilitat d’obrir/tancar subzones del aparcament per tasques de
manteniment o altres, i tot ell fent servir interfaces estàndards del mercat.

-

Alt grau de personalització.

Les possibilitats de configuració tant en la instal·lació de HW como en les
funcionalitats del SW fan que OPTIMA s’adapti perfectament a qualsevol
morfologia de aparcament i permeti a l’usuari personalitzar el seu sistema de
moltes formes com per exemple creant informes personalitzats, definint subzones
d’aparcament, estadístiques de dades històriques a mida, creació de taules i
gràfics, exportació de dades sl format desitjat.

-

Sensor tèrmic que permet la generació de mapes tèrmics.

El mapa tèrmic permet controlar la ventilació del aparcament i detectar en temps
real temperatures anòmales degudes a incendis o altres factors. Així doncs es un
complement perfecte dels sistemes antiincendis i també permet activar accions en
cas necessari.

-

Facilitat d’instal·lació i escalabilitat.

La instal·lació mecànica es senzilla ja que els sensors i la electrònica van dintre de
un perfil extrussionat de plàstic i aquest perfil es subjecta mitjançant suports
metàl·lics ancorats directament al sostre, o mitjançant prolongacions amb
espàrrecs roscats.
Per altre costat, el sistema permet la autonumeració de sensors evitant els errors
de configuració per switchos tant en la instal·lació como en el manteniment.
Augmentar el número de places equipades amb aquest sistema no requereix cap
preparació addicional.

-

Connexió mitjançant Ethernet.

Es tradueix principalment en una gran velocitat, capacitat i fiabilitat de transmissió
de dades de tot el sistema.
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ANEX II CONDICIONS ESPECIFIQUES
Donat que el present projecte d’instal·lacions s’executarà en un establiment ja
existent i en funcionament, la activitat del mateix no es pot interrompre per la
realització de les feines, per tant es tindran en compte les següents condicions:
Els treballs es realitzaran dividint-los en tantes fases com sigui necessari, d’acord amb
les necessitats de la Propietat i amb el calendari d’actuació acordat entre la Propietat,
la Direcció Facultativa i els Adjudicataris de les feines.
Els treballs es realitzaran els caps de setmana a efectes de no interferir en el
normal desenvolupament de la activitat de l’establiment.
El fet de tenir que realitzar els treballs en varies fases i que es treballarà nomes els
caps de setmana o, en casos que sigui necessari, aquests tindran que realitzar-se en
horari nocturn, això no representarà cap cost addicional sobre el pressupost
d’execució per contracte. Per tant, en el pressupost de les partides d’aquet projecte es
tindrà en compte aqueta circumstància.
L’adjudicatari prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat dels
usuaris, així com també prendrà els mitjans necessaris de protecció per no causar
danys als vehicles, despeses que en cas de produir-se aniran a càrrec del
contractista.
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CAPÍTOL I.- CONDICIONS GENERALS
1.1.- DISPOSICIONS GENERALS
1.1.1.- ÀMBIT D’APLICACIÓ
El present Plec de Prescripcions Tècniques Generals serà d'aplicació a les obres efectuades per
compte de la BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.

1.1.2.- DISPOSICIONS APLICABLES
Els materials i l'execució de les obres compliran la normativa oficial vigent. Entre d'altres, seran
d'aplicació les Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions que es relacionen a continuació; en
cas de contradicció o discrepàncies amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals, prevaldrà
el contingut d'aquest plec. El Director Facultatiu dirimirà les possibles contradiccions entre les
diverses Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions vigents que fossin d'aplicació. En aquest
Plec es designaran, en tot ell, mitjançant l'abreviatura indicada.
CTE

“Còdi tècnic edificació. RD314 de 17/03/2006, ministeri de
la vivenda, BOE num 74 28/03/2006)

NCSE-02

“Norma de construcción sismorresistente : parte general y
edificación”.

NLT/72

"Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y
Mecánica del Suelo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas".

PG-4

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes".

IAP-96

"Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto
de puentes de carreteras". O.M. 28 febrer de 1.972.

EHE

"Instrucción de Hormigón Estructural”.

EF-96

"Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón armado o pretensado".

HP 4-76

"Recomendaciones para la aceptación y utilización de los
sistemas de pretensado para armaduras postesadas".

HP 5-79

"Recomendaciones para la disposición y colocación de
armaduras. Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento".

HP 8-96

“Proyecto, construcción y control de anclajes al terreno”.

NIET-F

Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica.

RC-08

"Instrucción para la recepción de cementos".
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RY-85

"Pliego General de Condiciones para la recepción de
yesos y escayolas en las obras de construcción".

PAA

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
Tuberías de Abastecimiento de Agua. Ordre de 28 juliol de 1974.

para

PSP

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

para

NBE-CPI-96

Norma Básica sobre condiciones de protección contra incendios en los
edificios.

REBT- ITC BT

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 842/2002 del 2
d’Agost del 2002, i Instruccions Complementaries.

RCE

"Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformación” Real Decreto 3.275/1982 del 12 de
Noviembre, “Instrucciones Técnicas Complementarias ”.

UNESA

Recomendaciones UNESA.

RAE MIE-AEM

“Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención” RD
2291/1985
del
8 de
Noviembre,
“Instrucciones
Técnicas
Complementarias”, RD 474/1988 del 30 de Marzo.
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre
aparatos elevadores y de manejo mecànico.

NTE

Normas Tecnológicas de la edificación, Centro de Estudios de la
Construcción.

UNE

Normas UNE.

RITE

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.

RIPCI

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis

RD 865

Criteris higienic-sanitaris per la prevenció i control de legionelosis

D352

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

OO.MM.

Ordenances Municipals :





Ordenances Metropolitanes d’Edificació.
Normes per a l’adequat funcionament de les grues emprades en la
construcció. Circular 115/1975, de 13 d’agost, del Govern Civil de
Barcelona (BOP núm. 193, 13/08/1975)
Normativa per a la informació i senyalització d’obres a la ciutat de
Barcelona. Decret de 28 de novembre de 1990, de l’Alcaldia de
Barcelona (Gaseta Municipal núm 1, 10/01/1991).
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Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini públic
municipal. Acord de 22 de març de 1991, del Consell Plenari (Gaseta
Municipal núm. 18, 20/06/1991).
* Modificació de l’Ordenança. Acord de 28 d’octubre de 1994, del Consell
Plenari (BOP núm. 72, 25/03/1995)
Ordenança General del Medi Ambient Urbà. Acord de 26 de març de
1999, del Consell Plenari (BOP núm. 143, 16/06/1999) (C.E. - BOP
núms. 160/181 i 57, 06/07/1999, 30/07/1999 i 07/03/2000)
Ordenança sobre supressió de barreres arquitectòniques en la via
pública
Ordenança municipal de protecció contra incendis (OMPCI)
Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme
Ordenança de zones Naturals i Espais verds de l’Ajuntament de
Barcelona
Plec de condicions tecnic-facultatives d’obra nova de Jardineria
Plec de concions tècniques per a les instal.lacions de reg “.
Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat
per Decret d’Alcaldia de 17 maig de 1999
Decret d’Alcaldia de l’Ambientalització 399/2009
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1.2.- RELACIONS GENERALS CONTRACTISTA - B.S.M.
1.2.1.- CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES
Les condicions econòmiques i administratives que s'han de complir en l'execució de les obres
definides pel present Projecte, estan consignades en el Contracte entre el Contractista i B.S.M. . El
Contractista està obligat a tenir permanentment a obra una còpia del Contracte signat a disposició
del personal de B.S.M. i de la Direcció Facultativa.

1.2.2.- DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
Les obligacions i responsabilitats de la Direcció queden definides per la normativa vigent al
respecte i per les clàusules del Contracte signat entre el Contractista i B.S.M. , als quals es remet
el present Plec.

1.2.3.- PERSONAL TÈCNIC ENCARREGAT DE LES OBRES PER PART DEL
CONTRACTISTA
El Contractista estarà obligat a tenir al front dels treballs personal tècnic segons descrit al
contracte, la designació del qual haurà de comunicar a B.S.M. abans de l'inici del replanteig
general. B.S.M. es reserva la possibilitat de sol·licitar el canvi dels membres de l'equip de l'obra
sense haver de donar cap explicació. El Contractista vindrà obligat a fer el canvi en el termini
màxim de dos dies.

1.3.- OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA
1.3.1.- CONDICIONS REQUERIDES AL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DE LES
OBRES
Les condicions requerides al contractista queden reflectides en el contracte d’obres i en la resta
de documents de projecte.

1.3.2.- RECONEIXEMENT PREVI
Abans de l'inici dels treballs, el Contractista efectuarà un esmerat reconeixement de totes les
propietats particulars i serveis pròxims a l'obra que s'hi vegin afectats, per a tenir coneixement del
seu estat a l'inici de les obres i redactarà la relació corresponent.
Per a cada cas haurà de consignar el seu estat i posar-ho en coneixement de la Direcció
Facultativa, la qual ordenarà les mesures a prendre i les precaucions que consideri convenients,
inclòs la formulació d'un Acta Notarial en la que s'hi reflecteixin aquestes circumstàncies.
Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ seran a càrrec del
Contractista.

1.3.3.- SENYALITZACIÓ I PRECAUCIONS
Durant l'execució dels treballs, el Contractista evitarà d'entorpir el trànsit més d'allò que sigui
imprescindible i evitarà, tant com sigui possible, molestar el veïnat amb rases obertes, terres
remogudes, dipòsits de materials, voreres aixecades, etc.
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Els tipus d'aparells de senyalització, com tauler, tanques, etc., seran els que disposi el
Coordinador de Seguretat i Salut seguint el Pla elaborat a partir de l’Estudi del Projecte, sent
obligació del Contractista la seva col·locació en els llocs que li siguin indicats per aquest
Coordinador, sense que allò suposi menyscabament algun en la responsabilitat dels danys que
puguin produir-se per insuficiència o inadecuació de les senyalitzacions i precaucions.
El tancat perimetral tindrà una alçada mínima de 2 m. respecte al nivell de la zona de
circulacions. Disposarà d'un empit opac a base de xapa plegada galvanitzada, d'una alçada de 1
m., serà de xarxa metàl·lica rígida muntada sobre tubs metàl·lics, peus i vorada de formigó
prefabricat. Tindrà un balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre.
Seran a compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de senyalització i
precaucions, siguin ocasionades en compliment del present Article, així com les despeses per
danys a tercers que es poguessin ocasionar per una senyalització insuficient o inadequada.

1.3.4.- ESCOMESES DEFINITIVES
El Contractista consultarà, en qualsevol cas, als serveis tècnics de les diverses companyies les
especificacions i directrius que ha de seguir perquè puguin connectar als diferents
subministraments. Haurà de realitzar tots els treballs necessaris per a implantar les escomeses i
els comptadors, tant els d'electricitat com els d'aigua (sanitària i contraincendis), així com la xarxa
de telèfons, seguint les instruccions dels tècnics responsables de les diverses companyies
subministradores, sense que això representi cap despesa addicional per a la Propietat.

1.4.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE
1.4.1.- DOCUMENTS DEL PROJECTE
Document núm. 1.-

Memòria i Annexes.

Document núm. 2.-

Plànols.

Document núm. 3.-

Plec de Prescripcions Tècniques.

Document núm. 4.-

Estudi de Seguretat i Salut.

Document núm. 5.-

Pressupost.

1.4.2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Les obres a realitzar queden perfectament definides en el Projecte. Correspon al Director
Facultatiu l'aclariment dels dubtes que podran plantejar-se durant l'execució dels treballs, així
com la definició dels aspectes de l'obra que no estiguessin suficientment tractats.
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1.5.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES
1.5.1.- CONDICIONS GENERALS RELATIVES ALS MATERIALS I A L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES.
Tots els materials utilitzats en l'obra hauran de complir les condicions que s'estableixin en aquest
Plec. Els esmentats materials hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació.
En cas que la Direcció Facultativa ho estimi necessari, el Contractista haurà de presentar
mostres dels materials a emprar, per tal que aquell pugui escollir el que trobin més convenient. El
Contractista avisarà a la Direcció Facultativa i a B.S.M. amb prou antelació perquè puguin fer ús
d'aquesta facultat abans de fer la corresponent comanda.
La utilització de materials de procedència autoritzada o recomanada en el projecte no lliurarà, en
cap cas, al Contractista que els materials compleixin les condicions que són especificades en
aquest Plec i podran ser refusades, en qualsevol moment, si es troben defectes de qualitat o
uniformitat.
El tipus i nombre d'assaigs a realitzar per a l'aprovació prèvia de procedència de materials seran
fixats en cada cas. Un cop fixada la procedència dels materials, la seva qualitat serà controlada
periòdicament al llarg de l'execució dels treballs, mitjançant assaigs, la freqüència dels quals ve
indicada, per a alguns materials, a títol orientatiu, en aquest Plec. En tots els casos serà la
Direcció Facultativa qui fixarà la freqüència i els tipus d'assaig a realitzar.
Serà obligació del Contractista d'avisar a la Direcció Facultativa, amb antelació suficient, de
l'emmagatzematge dels materials que han de ser utilitzats, a fi que puguin executar-se amb
temps els assaigs oportuns.
El Contractista subministrarà, al seu càrrec, les quantitats de qualsevol tipus de material (inclòs el
formigó per a la confecció de provetes), necessaris per a realitzar tots els exàmens o assaigs
que ordeni la Direcció Facultativa per a l'acceptació de procedències i el control periòdic de la
qualitat dels materials i de l'execució de l'obra. La presa de mostres haurà de fer-se segons les
normes de l'assaig a realitzar o bé, si no existeixen, segons el que estableixi la Direcció
Facultativa. El Contractista haurà de donar tot tipus de facilitats per a la realització del control de
la qualitat dels materials i l'execució de l'obra.
Tot material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament.
Els materials seran emmagatzemats de forma que s'asseguri la conservació de les seves
característiques i aptituds per al seu ús en obra, i de forma que sigui fàcil la seva direcció. Podrà
ser ordenat, si cal, l'ús de plataformes adequades, coberts o edificis provisionals per a la
protecció d'aquells materials que ho requereixin.
Totes les dosificacions hauran de ser aprovades, abans del seu ús en obra, per l'Inspector
Facultatiu, que podrà modificar-les en vista dels assaigs que es realitzin en obra i dels resultats
obtinguts al llarg de l'execució dels treballs.

1.5.2.- EQUIP NECESSARI
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L'equip necessari a emprar en l'execució de totes les unitats d'obra, serà aprovat per la Direcció
Facultativa i haurà de mantenir-se, en tot moment, en condicions de treball satisfactòries,
exclusivament dedicat a les obres i no podrà ser retirat sense l'autorització escrita de la Direcció
Facultativa.

1.5.3.- MATERIALS NO ESPECIFICATS EN AQUEST PLEC
El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa tots els catàlegs, mostres, informes i
certificats dels diferents fabricants, que estimi necessaris per a la seva elecció i aprovació.
Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, podrà exigir els assaigs oportuns, realitzats
per laboratori homologat, per a identificar la qualitat dels materials a utilitzar.
L’estudi de noves unitats d’obra no especificats en aquest plec i necessaris d’executar a l’obra es
realitzaran d’acord a les clàusules contractuals de l’obra.

1.5.4.- PROVES DE CÀRREGA
Es defineix com a prova de càrrega al conjunt d'operacions de control destinades a comprovar
l'adequada concepció, l'estabilitat i el bon funcionament de l'obra.
Si a l’obra s’han de realitzar proves de càrrega:
No es realitzaràn fins després d'haver comprovat que el formigó ha assolit la resistència
característica especificada en el Projecte.
El tren de càrregues de la prova haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció Facultativa.
Durant el desenvolupament de les proves, seran adoptades totes les precaucions necessàries
per a evitar un possible accident.
En cas que aparegui cap defecte que la Direcció Facultativa consideri perillós se n'estudiaran les
seves possibles causes i seran adoptades les mesures que la Direcció Facultativa consideri
oportunes.
Un cop finalitzades les proves es redactarà un Acta en la que, a més a més de les observacions
que consideri oportunes la Direcció Facultativa, s'inclouran els següents apartats:
-

Dades generals: Data, persones assistents a la prova, clau del Projecte i finalitat de la
prova.

-

Descripció de les obres.

-

Estat de les obres previ a la realització de les proves.

-

Tren de càrregues utilitzat.

-

Aparells de mesura, amb descripció i marques.

-

Condicions meteorològiques.
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-

Punts de referència respecte als que s'hagin efectuat mesures i deixat constància per a
identificacions futures.

-

Descripció de l'assaig i resultats obtinguts.

-

Estat final de l'obra.

1.5.5.- AMIDAMENTS I PREUS UNITARIS
Al realitzar els amidaments, es tindrà en compte la consideració de que totes les unitats d'obra
s'entén que inclouen, sempre, el subministrament, manipulació i ús de tots els materials
necessaris per a l'execució de les unitats d'obra corresponents, així com les despeses de
maquinària, mà d'obra, elements accessoris, transport, eines i tota classe d'operacions directes o
incidentals necessàries per a deixar les unitats d'obra totalment acabades.
Les unitats d'obra es mesuraran sobre plànol. Quan en el Pressupost s'indica Partida Alçada
(PA), s'entén que es pagarà la totalitat de l'import que hi figura, una vegada que la unitat d'obra
hagi estat totalment executada i acabada, amb independència de les dificultats reals de la seva
execució. Es a dir, que la partida és de pagament íntegre; per tant, no serà precís que el
Contractista justifiqui les despeses hagudes ni, d'altra banda, s'acceptarà cap justificació per a
incrementar el seu import. Si la partida alçada fos "a justificar", el Contractista vindrà obligat a
subministrar quanta documentació creies necessària la Direcció Facultativa per a justificar
l'import dels treballs a que es refereix la partida, que pot ésser de pagament parcial.
Per a aquells materials, la mesura dels quals hagi de realitzar-se en pes, el Contractista haurà de
situar en els punts que se li indiquin les bàscules oficials o instal·lacions necessàries, l'ús de les
quals haurà d'anar precedit de la corresponent aprovació.
I finalment, d’aquelles partides en que sigui preceptiu els preus per poder abonar l’import dels
mateixos serà necessari la presentació de la documentació adient.

1.5.6.- DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA OBRA REALITZADA
El contractista aportarà la següent documentació reglamentaria sense que impliqui sobrecost per a
BSM.

1.5.6.1 Acreditacions
1.5.6.1.1 Acreditacions elèctriques
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s’executaran per instal·ladors autoritzats en
baixa tensió, autoritzats per l’exercici de l’activitat segons el corresponent instrucció tècnica
complementaria ITC BT 03.
A l’inici de l’obra, el contractista farà arribar amb el nom del representant i DNI la
documentació com instal·lador autoritzat en Baixa tensió amb el número d’inscripció
d’empresa instal·ladora en el Registre d’Establiments Industrials (certificat original o
autenticat) i on hi constarà de manera explícita la categoria a que pertany (IBTB categoria
bàsica o IBTE categoria especialista). En cas que el contractista no realitzi les obres
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directament ho comunicarà a BSM afegint-hi tota aquesta informació requerida
anteriorment.
A l’acabament de la instal·lació, realitzades les verificacions pertinents, l’instal·lador
autoritzat executor de la instal·lació emetrà un certificat de la instal·lació en la que es farà
constar que la mateixa s’ha realitzat en conformitat al establert al Reglament de Baixa
Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries i segons amb la documentació
tècnica. Segons el cas, identificarà i justificarà les variacions que en la execució s’hagin
produït amb relació al previst en la documentació (Reglament electrotècnic de Baixa tensió
article 18 d).

1.5.6.1.2 Acreditacions detecció, alarma i extinció d’incendi.
Les instal·lacions d’aparells, equips, sistemes i els seus components de detecció, alarma i
extinció d’incendi es realitzarà per instal·ladors degudament autoritzats.
A l’inici d’obra, el contractista farà arribar amb el nom del representant i DNI la
documentació com a instal·lador autoritzat amb una còpia autenticada del certificat
d’inscripció del Registre de la Oficina de Gestió Empresarial com a empresa instal.ladoramantenidora d’aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis (on hi constarà en
número de registre). En cas que el contractista no realitzi les obres directament ho
comunicarà a BSM afegint-hi tota aquesta informació requerida anteriorment.
L’instal·lador farà arribar un certificat original on hi farà constar una relació de tots els
mitjans de protecció contraincendis instal·lats (bies, extintors, detecció d’incendi,
instal·lacions d’alarma , hidrants, ruixadors, columnes seques...) conforme aquests han
estat instal·lats segons les especificacions del RIPCI (RD 1942/93).

1.5.6.1.3 Altres Acreditacions
1.5.6.2 Legalitzacions
1.5.6.2.1 Electricitat
Abans de la posta en marxa l’empresa constructora - instal·ladora farà arribar la legalització
elèctrica, els butlletins i fulls de comptadors del emplaçament per tal que pugui contractar
els subministraments elèctrics.
Caldrà també lliurar una copia original de les Actes Inspecció E.I.C. de les instal·lacions.

1.5.6.2.2 Aparells elevadors.
En el cas d’haver-se instal·lat la seva posta en marxa serà necessària l’entrega a BSM per
part de la constructora de la legalització que l’ascensorista ha de tramitar de aparell
elevador.

1.5.6.2.3 Aigua (sanitària I contraincendis)
Si s’ha realitzat una instal·lació d’aigua sanitària i/o contraincendis serà necessària
l’aportació de la legalització corresponent a BSM.

1.5.6.2.4 Gas
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En cas d’haver realitzat una instal·lació de gas serà necessària l’aportació de la legalització
corresponent.

1.5.6.2.5 Altres (instal·lacions d’una altre empresa ...)
En el cas que hi hagi instal·lacions que creuin l’emplaçament i que no li siguin pròpies,
s’aportaran les legalitzacions pertinents d’aquesta altra instal·lació conforme compleix els
requeriments legals.

1.5.6.3 Certificació dels materials emprats.
1.5.6.3.1 Marcatge CE
Segons el codi tècnic de l’edificació hi ha un seguit de productes, equips i materials que han
e dur el marcatge CE. Caldrà aportar una carta de la Direcció d’Obra conforme els
productes susceptibles a estar sotmesos sota el marcatge CE ho són , i s’han realitzat els
controls i comprovacions que el marcatge li exigeix.

1.5.6.3.2 Elements amb característiques concretes de detecció, reacció i resistència
al foc.
Caldrà aportar el plànol de situació on es defineixi la ubicació dels diferents elements
subjectes a una resistència i reacció al foc concreta.
Tots els elements estructurals i constructius que segons el codi tècnic han de tenir una
estabilitat i resistència al foc determinada que s’haurà de manifestar de forma expressa i
justificar-la. De les portes tallafoc per exemple, es lliurarà l’assaig del producte original o
autenticat amb la resistència al foc i reacció corresponent.
Així mateix de tot element compartimentador (per exemple de l’estació transformadora, dels
conductes de ventilació, elements metàl·lics...) es lliurarà l’assaig original o autenticat on hi
constarà la resistència i reacció al foc, i també una carta d’acompanyament conforme els
aplicadors (amb nom del responsable, càrrec a l’empresa i DNI) han realitzat el muntatge
segons especificacions del fabricant del producte garantint les característiques del material.
De tots els elements compartimentador (estació transformadora...) s’hauran de lliurar els
assaigs dels productes utilitzats i d’aplicació d’aquells elements que hagués

1.5.6.3.3 Certificacions instal·lació contraincendis
Caldrà presentar el certificat (original o autenticat) de tots els elements de la instal·lació de
protecció contraincendis (detecció d’incendis, instal·lacions d’alarma d’incendi, ruixadors,
hidrants, columna seca, ...) conforme aquests han estat instal·lats segons especificacions
del RIPCI (RD 1942/93).
Aportar la documentació suficient per a garantir l’evacuació fins a la via pública

1.5.6.3.4 Certificació de la instal·lació de desenfumatge (cables, conductes, motors)
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Caldrà aportar els assaigs de laboratori acreditat que certifiqui que el sistema de
desenfumatge (conductes, ventiladors, cablejat) en el cas d’aparcaments pot funcionar
almenys 90 minuts a 400ºC (certificat original o autenticat).

1.5.6.3.5 Certificat de la resistència a terra de la instal·lació.
Aportar certificat de presa de terra amb el valor de resistència del terra i las normes de
manteniment de la mateixa

1.5.6.3.6 Altres certificats.
Certificació original del cablejat de comunicacions (Xarxa de cabina, sistema de control i
sistema elèctric) amb el plànol d'ubicació de cada un dels cables certificats.
Documentació i certificació dels elements dels quadres elèctrics i dels propis quadres
elèctrics
Certificat de mesura de so i carta d’acompanyament indicant que es compleixe la
ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona.

1.5.6.4 Plànols i bases de càlcul d’obra civil i instal·lacions
1.5.6.4.1 Memòries de càlcul
Lliurament de les memòries de càlcul tan de l'obra civil (càlcul estructural) com
d’instal·lacions amb els valors tal i com han estat executats. Documentació signada per la
D.F.

1.5.6.4.2 Plànols
Lliurament de plànols reproduïbles de l’obra acabada actualitzada tant de l'obra civil com
d’instal·lacions. Cal que aquesta documentació sigui lliurada amb la signatura de la D.F.

1.5.6.5 Certificat final obra
Certificat original o autenticat final d'Obra signat per la Direcció Facultativa de l'Obra.

1.5.6.6 Altres documents (Servituds, industrials i garanties...)
Lliurament de les Auditories d’instal·lacions realitzades, amb la certificacions originals o
autenticades corresponents.
Relació d’industrials subcontractats, amb nom responsable, adreça i telèfon.
Relació d’equips instal·lats a l’aparcament amb referències, adreça i telèfon (segons model)
Lliurament de certificats de garantia i manuals d’ús dels productes instal·lats.
Lliurament d'un aval a primer requeriment com a garantia de la impermeabilització (segons model
BSM)
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En cas de ser una transferència d'ús cal que per part del propietari existent se'ns faci arribar la
documentació escrita i gràfica del que es transfereix, amb referència expressa de les servituds que
hi ha. (Polisportiu, galeria de serveis, pous de bombeig, dipòsits de residus biològics o d'altres
tipus, xarxes de diferent tipus pel interior de l'aparcament...) a més de tota documentació
explicitada anteriorment.
En el cas d’aparcaments subterranis, si en la coberta existeix un edifici a la part superior del
mateix caldrà que es defineixi la forma d'accés a l'aparcament des de l'edifici i a l'inversa en la
zona d'us restringit. Caldrà també un document en el qual s'expliqui que la propietat des de la qual
té accés a l'aparcament garantirà que l'accés no és considerat en cap cas cap via d’evacuació i
s'aportarà documentació conforme compleix la normativa vigent.
Es lliurarà tota aquella informació que pugui ser susceptible a ser requerida en qualsevol moment
segons la reglamentació vigent a Barcelona Serveis Municipals. Per exemple, elements
compartimentadors que han de tenir una resistència i reacció al foc concreta que colinden amb
propietats que gestionarà posteriorment BSM o portes tallafoc annexes (es facilitarà un assaig
autenticat o original de l’assaig... segons el que habitualment demana BSM al contractista)
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CAPÍTOL II.- CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS I
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA CIVIL
2.1.- TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
2.1.1.- Trasllat de mobiliari urbà i arbrat
El mobiliari urbà i l’arbrat són propietat de l’Ajuntament de Barcelona, raó per la qual hauran de
ser desmuntats i traslladats al magatzem que indiqui la Direcció Facultativa. Altre tant es farà
amb les vorades, embornals, tapes i marcs de clavegueram, enllumenat i semàfors, elements
d’enllumenat públic, etc.
El Contractista estarà obligat a disposar d’enllumenat provisional en els llocs de pas públic en que
la retirada de l’enllumenat existent provoqui un nivell de llum inacceptable, a criteri de la Direcció
Facultativa.

2.1.2.- Enderrocs
Es complirà allò que especifica l'Article 301 del PG-4 i el “Reglament Metropolità per a la Gestió
dels enderrocs, les runes i altres residus de la construcció”.
Els productes resultants de les demolicions seran portats pel Contractista a l'abocador
corresponent que li sigui més favorable, a excepció d'aquells casos en què la Direcció Facultativa
consideri que el material és aprofitable i ordeni que siguin traslladats al magatzem que determini.

2.2.- MOVIMENT DE TERRES
2.2.1.- Excavacions de l'explanació i préstec
Es complirà allò que prescriu l'Article 320 del PG-4. Els productes resultants de les excavacions
seran portats pel Contractista a l'abocador corresponent que li sigui més favorable, a excepció
d'aquells casos en què la Direcció Facultativa consideri que el material és aprofitable i ordeni que
siguin traslladats al magatzem o solar que determini.

2.2.2.- Excavacions de rases i pous
Es complirà allò que prescriu l'Article 321 del PG-4. Els productes resultants de les excavacions
seran portats pel Contractista a l'abocador corresponent que li sigui més favorable, a excepció
d'aquells casos en què la Direcció Facultativa consideri que el material és aprofitable i ordeni que
siguin traslladats al magatzem o solar que determini.

2.2.3.- Terraplens
Es complirà allò que especifica l'Article 330 del PG-4.

2.2.4.- Reblerts localitzats
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Es complirà allò que prescriu l'Article 332 del PG-4.

2.2.5.-Acabat i refí de l'explanada
Es complirà allò que especifica l'Article 340 del PG-4.

2.3.- DESVIAMENTS DE SERVEIS
El Contractista haurà de recabar de les companyies els corresponents permisos i la inspecció dels
diferents celadors o inspectors de les companyies, que donin el vist i plau als treballs que hagi
d’efectuar.
Quan l’obra civil sigui realitzada pel Contractista, aquest la farà amb la màxima celeritat per no
produir retard en l’obra. Recabarà l’aprovació de les companyies corresponents, sense la qual no
podrà ser acceptada per la Direcció Facultativa.

2.4.- OBRES DE FORMIGÓ
2.4.1.- Condicions dels materials.
2.4.1.1.- Ciments
Compliran tot allò que s’especifica en les següents Instruccions vigents:
- Instrucción para la recepción de cementos. RC-08.
- Article 26 de la EHE, en les obres de formigó estructural.
El Contractista tindrà els seus corresponents certificat d'homologació i certificat de conformitat de
la producció, segons el Reial Decret 1313/1988, a disposició de la Direcció Facultativa.

2.4.1.2.- Aigua
Tant l'aigua de pastat com l'aigua de curat hauran de complir les següents especificacions:
- Article 27 de la EHE, en les obres de formigó estructural.
- Article 280 del PG-4, en les obres de formigó en massa.

2.4.1.3.- Àrids
Els àrids emprats en formigons hauran de complir l’article 28 de la EHE:
A més de les característiques prescrites en aquest Article, haurà de complir-se que l'equivalent
de sorra, determinat segons la Norma NLT-113/72, amb l'assaig practicat en tres mostres
diferents, no sigui inferior a 80.
En els formigons de pilons, enceps, fonaments i murs, la grandària màxima dels àrids serà de 40
mm. En els pilars i sostres, la màxima serà de 20 mm.
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2.4.1.4.- Altres components del formigó
Compliran allò que s'especifica en els següents Plecs i Instruccions:
- Article 29 de la EHE, en les obres de formigó estructural.
- Article 610.2.5. del PG-4, en les obres de formigó armat o en massa.
El Director Facultatiu tindrà que comprovar la idoneïtat del producte per a l'efecte que es desitja,
mitjançant els assaigs que consideri oportuns en cada cas. No es podrà utilitzar cap additiu
sense la seva autorització expressa.
No és permesa, en cap cas, la utilització de cendres volants ni escòries de siderúrgia en la
confecció de morters i formigons.

2.4.1.5.- Formigons
2.4.1.6.- Acer en Armadures
L'acer a emprar en les armadures de les obres de formigó haurà de complir:
- Formigó armat: Articles 31 i 38 de la EHE
- Formigó pretensat: Articles 32, 33, 34, 35, 36 i 38 de la EHE
Les armadures del formigó armat i les passives del pretensat seran d'acer corrugat de duresa
natural, tant en barres com en malles electrosoldades.
El tipus d'acer a emprar, quedarà indicat en els plànols i especificacions del projecte, així com el
tipus de malla electrosoldada, si procedís.
El contractista lliurarà a la Direcció Facultativa, informació detallada del tipus d'acer emprat fent
constar:
- Procedència
- Marques d'identificació
- Procés de fabricació
- Soldabilitat
- Certificat de Control de Qualitat
Les armadures seran fixades per lligat i no per soldadura. No es permès soldar les barres per
personal no homologat, ni sense autorització de la Direcció Facultativa.
En una mateixa obra, no s'usaran barres de diferents límits elàstics, excepte per als estreps.

2.4.1.7.- Peces ceràmiques per a sostres
La resistència a compressió, mesurada en la direcció en que es produeixen les tensions
ocasionades per la flexió del sostre i sobre la secció real de la peça, serà superior a 175 Kp/cm2.
La secció transversal tindrà la forma i dimensions previstes, sense alabeig produït en la fabricació.
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Els forats destinats a allotjar armadures, tindran un ample de, com a mínim, 1/8 de la alçada de la
peça i no serà inferior a 2 cm. Ni superior al doble del diàmetre de la barra que s’hagi d’allotjar.
Aquests materials compliran allò que prescriu el PG-4 i la EF-96.

2.4.2.- Execució d’unitats d’obra
2.4.2.1.- Generalitats
Els formigons a emprar hauran de complir la Instrucció EHE.
Prèviament a la utilització del formigó haurà de sotmetre's al judici de la Direcció Facultativa la
seva composició.
La resistència a compressió que s'ha d'utilitzar en els diferents elements estructurals vindrà
indicada en els plànols corresponents.
Excepte indicacions en sentit contrari, la consistència del formigó, segons els valors
d'assentament del con d'Abrams, serà la següent:
- En pilons i murs pantalla , 14 cm. ± 2 cm.
- En fonaments, ceps, bigues riostra, murs i pilars, 7 cm. ± 2 cm.
- En sostres i bigues, 7 cm. ± 2 cm.
En les lloses de subpressió els formigons seran impermeables; consistència seca (assentament
del con d'Abrams, 0 cm.) amb superfluidificant fins consistència 21.
La resistència al foc dels elements estructurals serà com a mínim de 120 minuts. El recobriment
de les armadures s'adaptarà a aquesta especificació.
Si l'aparcament està sota nivell freàtic, cal clausurar prèviament el bombeig, abans de construir la
capa drenant i el paviment sobre la llosa de subpressió, així com l'envà per a la formació de la
càmera de protecció del mur pantalla. Tot això amb la finalitat de poder observar les possibles
filtracions en la llosa de subpressió i en els murs laterals i adoptar les solucions que es considerin
més adients.

2.4.2.2.- Cindris, encofrats i motlles / fusta
Els cindris, encofrats i motlles per a obres de formigó estructural, hauran de complir les
especificacions contingudes a l’article 65 de la EHE.
Els encofrats hauran d'ésser aprovats per la Direcció Facultativa, especialment l'encofrat
d'estructures vistes, en que serà imprescindible la visita de la Direcció Facultativa abans de
procedir a la continuació dels treballs.
Sempre que no es faci constar el contrari, en totes les arestes que es produeixin, es col·locaran
en encofrar matavius.
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La fusta per a estrebats, estintolaments, cindris, bastides, encofrats, altres mitjans auxiliars i
fusteria grossa hauran de complir les condiciones especificades en l'Article 286 del PG-4.
La fusta per a obres definitives haurà d'ésser de la millor qualitat, de fibres rectes, sense albeca
ni nusos saltadors. No ha de tenir esquerdes ni defectes i la seva procedència serè d'arbres
totalment sans en el moment de tallar-los. Quan es vagi a col·locar en obra, estarà totalment
seca sense indicis de putrefacció, ni tindrà altres defectes que puguin debilitar la seva resistència
o durada.

2.4.2.3.- Murs pantalla
Els murs pantalla de formigó armat emmotllats "in situ" compliran l'Article 672 del PG-4. El preu
unitari de subministrament i col·locació de formigó en murs pantalla inclou, entre d'altres les
següents especificacions addicionals:
- Els mòduls dels murs pantalla seran encadellats. La disposició dels elements encofrants
per a formar l'encadellat haurà de ser tal que faci possible, de manera efectiva, aquest
encadellament..
- L'escapçat de murs haurà de tenir una fondària suficient per a eliminar totes les restes de
terra, bentonita i altres impureses de la part superior de la pantalla. Com a mínim,
s’hauran de treure els primers 40 cm., però sempre supeditat a que el formigó per sota
estigui sa; en cas contrari, es continuarà demolint fins que el formigó estigui correcte, a
judici de la Direcció.
- Abans de procedir a la urbanització de superfície, caldrà haver procedit a la demolició i
extracció del terreny dels murets guia, tant de l'intrados com del extradós del mur
pantalla.
- La formació de regates horitzontals per a carregament dels forjats, cas que es faci servir
aquest sistema, haurà de fer-se amb prou cura per a no perjudicar greument la
resistència global de l'element. Prèviament al formigonat de cada sostre, caldrà haver
disposat els elements de drenatge de la càmera perimetral.
- Caldrà realitzar un sanejat de les zones de mur pantalla on les armadures quedin vistes o
bé on el formigó presenti alteracions per estar mesclat amb terres. Es repicarà el volum
de formigó afectat i es reposarà amb morter o formigó additivat per a fer-lo adherent amb
el formigó primitiu; prèviament s'efectuarà el passivat d'armadures.
- També caldrà efectuar el repicat previ i rebliment amb formigó dels junts entre mòduls
quan, per defecte d'execució, aquests no són tangents i existeix un espai sense formigó
en el junt.
- Es farà un tractament del junts entre mòduls, en cas de presentar infiltracions. Es repicarà
una fondària aproximada de 10 cm. i amb una amplada que permeti trobar el formigó en
bones condicions. S'aplicarà una capa de 2 cm. de gruix de morter impermeabilitzant
d'adormida molt ràpida. La resta de la junta es reblirà amb morter preparat amb un ciment
expansiu.
- Haurà de fer-se una neteja de terres adherides a la pantalla per la part de l'interior de
l'aparcament, abans d'aixecar l'envà perimetral i formar la càmera.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

24

Projecte Tècnic d’instal·lació d’un sistema de detecció de places lliures a l’aparcament Porta de Sarrià

- Caldrà repicar del formigó que pot haver-hi en excés respecte a l'alineació prevista per a
l'interior de la pantalla.

2.4.2.4.- Fonaments
Els fonaments per a pilons clavats a percussió compliran el Article 670 del PG-4.
Els fonaments per a pilots de formigó armat emmotllades "in situ" compliran l'Article 671 del PG4.
El fons de l’excavació dels fonaments es deixarà perfectament refinat, i s’hi abocarà una capa de
10 cm. de formigó pobre de 100 kg/cm2 de resistència a compressió mínima. Les armadures dels
fonaments hauran de quedar distanciades 5 cm. del fons, garantint-se aquest recobriment
mitjançant els distanciadors corresponents.
En les sabates que estan al voltant del pou de bombes, haurà de considerar-se una major
profunditat del nivell de recolzament. La Direcció Facultativa haurà de determinar-la, establint les
mesures que consideri més oportunes de cara a no minvar la seguretat de la construcció.

2.4.2.5.- Estructura in situ
Pilars, sostres i lloses: Abans d'iniciar l'encofrat dels sostres, es construirà el paviment de la planta
inferior, a fi que els puntals es recolzin sobre el paviment i no sobre jaç de taulons disposats sobre
terra o grava.
Al construir la llosa de solera es tindrà molta cura en la col·locació de la làmina de polietilè.
En la llosa de solera es poden afegir a petició de la Direcció Facultativa fibres de poliestirè com a
complement de l’armadura amb malla d’acer corrugat.
Durant el formigonat de les lloses, quan el formigó encara està fresc, cal marcar les juntes allà on
ho indiqui la Direcció Facultativa, amb disc diamantat o similar, per tal de provocar en la mesura
del possible que les esquerdes que apareixen per tensions durant el procés de curat es
produeixin en aquestes zones concretes. Aquests talls han de tenir una profunditat al voltant dels
2-3 cms, ja que si es fan massa profunds es pot trobar l’armat, i si es fan massa superficials
perden la seva funció principal.
Les superfícies o lloses que han de ser posteriorment pintats i transitables estarà acabada amb
regle i remolinat mecànic. L'acabat serà molt regular, sense nius ni ressalts i amb poca rugositat
(no presentarà diferències de més de 2 mm. respecte a un regle de 3 m. recolzat sobre la
superfície en qualsevol direcció). Els encofrats de les lloses serà per deixar el formigó vist.
Les superfícies no transitables que han de ser posteriorment impermeabilitzades estaran
acabades en les mateixes condicions anteriors, però s'admetrà una rugositat fins a 3 mm. de
diferència respecte al regle de 3 m.
El curat de les lloses de formigó es farà disposant una moqueta filtrant, d'un gruix mínim de 3
mm., sobre la seva superfície, de forma que retingui l'aigua del regat superficial i alhora traspuï,
tot mantenint humit el formigó. Tindrà també una funció protectora de l'acabat del formigó front
als impactes o possibles rascats.
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L'estructura de formigó vist en la zona de les escales: lloses, replans i vestíbuls d'independència,
serà sempre pla i llis, sense utilitzar encofrats recuperables tipus cassetons.
L'encofrat vist que s'utilitzarà serà de fusta, de primer us, encadellada, raspallada i tractada
superficialment, o preferentment amb un altre de tipus fenòlic o semblant, evitant en qualsevol
cas junts intermitjos, per a donar un acabat superficial definitiu del formigó.
En totes les arestes que es produeixen en l'estructura vista de formigó, de la zona d'escales, en
encofrar es col·locarà un matavius.
Un cop acabat l'encofrat serà necessària l'aprovació de la Direcció Facultativa, per a poder
continuar els treballs en aquesta zona.
També s’ha de posar atenció en la col·locació dels passaforjats per a les canonades i tubs
d’instal·lacions; en aquest sentit, s’hauran de replantejar d’acord amb els plànols d’instal·lacions i
de sanejament.

2.4.2.6.- Estructura prefabricada
El Contractista, abans de la seva utilització, haurà de presentar, tant a l Director Facultatiu com a
B.S.M. , els catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants que ambdós
considerin necessaris per a procedir a la seva elecció i aprovació.
Si, a més, la Direcció Facultativa o B.S.M. ho consideressin convenient, podran exigir-se els
oportuns assaigs normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a identificar la qualitat dels
materials i elements a emprar.

2.4.3.- Control
2.4.3.1.- Control dels materials
El control del formigó seguirà les especificacions que es detallen a continuació o, en el seu
defecte, les prescrites a les normes EHE, segons es tracti d'obres de formigó en massa o armat
o be de formigó pretensat:

2.4.3.1.1.- Control mínim a efectuar en els pilons
Lot: conjunt de pilons amb un volum de formigó de 50 m3 o fracció assimilable,
perfectament definits en la planta de fonaments.
Resistència característica:
Dues preses de quatre provetes per a cada lot de control.
Consistència, segons con d'Abrams: en cada camió.
Les condicions bàsiques de rebuig seran:
-

Diàmetre de la barrina diferent del especificat.
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-

No arribar a la fondària especificada en el projecte o per la Direcció Facultativa.

-

Pilots emplaçats amb desviacions en plantes superiors al 20% del diàmetre del
piló. Desviacions en direcció superiors al 4%.

-

Tipus de ciment diferent de l'especificat.

-

Resistència característica del formigó inferior al 90% de la especificada.

-

Consistència inferior a 10 cm. o superior a 17.

-

Tipus, disposició, número i diàmetre dels rodons o barres diferents dels
especificats.

-

Longitud armadures longitudinals inferior al 90% de l'especificada.

-

Revestiment de les armadures inferior a 40 mm.

-

Longitud d'ancoratge de les armadures en el cep, inferior al 90% de la
especificada.

2.4.3.1.2.- Control mínim a efectuar en els murs pantalla
Lot: conjunt de mòduls amb un volum total de formigó de 100 m3, o fracció assimilable,
perfectament identificables en un plànol de planta.
Resistència característica del formigó: dues preses de quatre provetes per a cada lot de
control.
Consistència, segons con de Abrams: en cada camió.
Les condicions bàsiques de rebuig seran:
-

En els rodons: Tipus, disposició, diàmetres, nombre i solapaments diferents dels
especificats.

-

Revestiment de les armadures inferior a 10 mm. respecte a l'especificat.

-

Resistència característica inferior al 90% de l'especificada.

-

Assentament en el con d'Abrams inferior a 10 o superior a 17 cm.

-

Desviacions en el replanteig superiors a 1 mm. per metre o superiors a 20 mm. en
el total del mur.

-

Tipus de ciment diferent de l'especificat.

-

Longitud de les armadures longitudinals inferior al 90% de l'especificada.

2.4.3.1.3.- Control mínim a efectuar en els sostres
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Lot: superfície de sostre amb un volum de formigó de 100 m3, o fracció assimilable,
perfectament definida en un plànol de planta.
Resistència característica: Dues preses de quatre provetes per cada lot .
Consistència, segons con d'Abrams: en cada camió.
Les condicions bàsiques de rebuig seran:
-

Rodons: Tipus, nombre, diàmetre, disposicions o solapaments diferents dels
projectats.

-

Resistència característica del formigó inferior al 90% de l'especificada.

-

Consistència amb diferència superior a ± 1 cm de l'especificada.

-

Revestiment de les armadures més petit del 90% de l'indicat.

2.4.3.1.4.- Control mínim a efectuar en els pilars
Lot: Conjunt de sis pilars, o fracció assimilable (s'entén per pilar el tram comprès entre
dues plantes).
Resistència característica: Una sèrie de quatre provetes por lot.
Consistència segons con d'Abrams. en cada camió.
Les condicions de rebuig seran les mateixes que per als sostres.

2.4.3.1.5.- Control mínim a efectuar en els paviments
Lot: Superfície de 500 m², o fracció assimilable.
Resistència característica: Una sèrie de quatre provetes per lot.
Consistència, segons con d'Abrams, en cada camió.

2.4.3.1.6.- Control mínim a efectuar en els fonaments
Lot: Volum de 100 m3, o fracció assimilable.
Resistència característica: Dues sèries de quatre provetes per lot.
Consistència, segons con d'Abrams, en cada camió.

2.4.3.2.- Control de l’execució
Complirà allò que es diu al capítol XVI de la EHE.
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2.4.4.- Dispositius a les obres de formigó
2.4.4.1.- Ancoratges
2.4.4.1.1.- Objecte
Les presents condicions s'aplicaran a tots els tipus d'ancoratges, especialment als
ancoratges encastats en el terreny per injecció, posats en tensió i ancorats en l'altre
extrem sobre l’element a l'obra. Aquesta pot ser o bé un mur de contenció vertical, o
sensiblement vertical, una pantalla, un mur de pilons, o de micropilons o bé una sabata o
llosa de fonamentació.
.
Aquestes condicions tècniques s'aplicaran igualment a encastaments en terrenys
rocosos, amb les limitacions pertinents, les quals s'esmenten posteriorment.
En terrenys tous susceptibles de fluir, l'encastament a llarg termini dels ancoratges serà
objecte d'assaigs previs molt acurats.

2.4.4.1.2.- Aspectes generals
Abans d'iniciar l'execució dels ancoratges, el Contractista demanarà tota la informació i
permisos pertinents referents a possibles serveis afectats, tant municipals com particulars i
en tot allò que afecta a via pública com a propietats veïnes.
El Contractista, ell mateix o a través de l'empresa especialitzada a qui subcontracti
l'execució dels treballs d'ancoratges, lliurarà a la Direcció Facultativa, amb antelació
suficient, la proposta d'execució. Aquesta proposta inclourà tot el procés constructiu,
detallat, propi del sistema a emprar, les característiques, dimensions i disposició dels
ancoratges, així com els càlculs exhaustius dels diversos elements dels ancoratges, en
base a les indicacions que s'exposaran en els articles posteriors. Les accions a considerar
seran les que es contemplen en el projecte general de l'obra, no obstant, el Contractista
podrà sotmetre a la consideració de la Direcció Facultativa un recàlcul alternatiu de les
accions.

2.4.4.1.3.- Notacions i definicions
Els ancoratges han estat classificats en dues categories, en funció del seu destí final:
ANCORATGES PROVISIONALS, són els que tenen un paper temporal i no seran
necessaris al cap d'un cert temps, quan l'obra estigui més avançada.
ANCORATGES DEFINITIUS, són els que tenen un paper permanent i asseguren, al llarg
del temps l'estabilitat de l'obra.
Es designa per:
A:
L'acció unitària (per m.l.) exercida per l'obra en la línia dels
ancoratges (T/m.l.)
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B:
La separació dels ancoratges consecutius d'una mateixa
línia (m.l.)
L:

Longitud total de l'ancoratge des composta en:
L = LLL + LB
LLL: Longitud lliure. La part de l'ancoratge més pròxima a
l'element d'obra a ancorar, que s'obté tenint en compte les
característiques geomètriques o mecàniques.

LB:

Longitud de bulb.
L1: Longitud activa de l'ancoratge. Longitud de l'encastament
teòric suficient per transmetre al sòl la tracció límit T.
T:
Tracció límit individual d'un ancoratge (també dita tensió
límit). En cas d'encastament en terrenys no susceptibles de fluir,
és el més petit dels dos valors següents:

- Ruptura del tirant de l'ancoratge.
- Arrencament de l'ancoratge de la seva beina i del sòl
circumdant.
En els terrenys susceptibles de fluir, la tensió límit és la tensió a partir de la qual les
deformacions per fluència, que es produeixen a nivell de l'encastament, són inacceptables;
en general té un valor inferior als valors precedents. Més endavant s'indicaran les
deformacions que són inacceptables.

2.4.4.1.4.- Estudi i càlcul
El Contractista presentarà l'estudi i càlculs segons el següent pla:
1) Estudi de l'element de contenció.
- Determinació de les accions sobre l'element (en cas que
alternativa a la continguda en el projecte).
- De realització (en cas que faci una proposta alternativa a
projecte).
- Determinació de la reacció a produir pels ancoratges (en
proposta alternativa a la continguda en el projecte).

faci una proposta
la continguda en el
cas que faci una

- Verificació de l'estabilitat del conjunt.
2) Estudi dels ancoratges.
- Elecció del tipus d'ancoratge, en funció de:
a) Durada de l'acció de l'ancoratge.
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b) Naturalesa i agressivitat del terreny.
c) Capacitat requerida.
d) Forma de perforació previst, etc.
- Determinació de l'acer en funció de la tensió de servei.
- Elecció del sistema executiu i de la protecció prevista.

2.4.4.1.5.- Determinació de la tracció admissible
en l'ancoratge
Es designa per :
Ta: Tracció admissible individual de servei (dita també tensió de servei).
Ft: Coeficient de seguretat de l'ancoratge.
Aquests dos valors estan relacionats amb T de la següent forma:
Ta = T/Ft.
El límit elàstic a considerar per a l'acer de l'ancoratge serà:
-

Per als acers normalitzats, el que figura en les fitxes d'identificació.

-

Quan, en casos excepcionals, s'utilitzi una armadura diferent a l'esmentada
anteriorment s'utilitzarà el límit elàstic garantitzat pel fabricant.

Tg: Designa la tracció corresponent al límit elàstic. La tensió de
Servei o
admissible serà, com a màxim, igual al 75% d'aquest
valor per als ancoratges
provisionals i al 60% d'aquest valor per
als definitius. És a dir:
Ta = 0,75 Tg en els provisionals.
Ta = 0,60 Tg en els definitius.
Per als ancoratges definitius, en un medi agressiu, treball pròxim al mar, etc., el
valor serà inferior a l'indicat anteriorment.

2.4.4.1.6.-

Dimensionat dels ancoratges

Plaques de recolzament :Les plaques de recolzament dels ancoratges en l'obra hauran de
ser dimensionades de tal manera que no experimentin, sota els esforços que els seran
aplicats, cap deformació perjudicial. La rigidesa de les plaques haurà de ser suficient
perquè la fletxa no ultrapassi 1 mm.
Coeficient de seguretat :La capacitat de resistència dels ancoratges ha de ser superior a la
sol.licitació màxima. Aquesta condició s'expressa:
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Ta>= A x B

o sigui T>= Ft x A x B

Longitud lliure : La longitud LLL serà la més gran dels dos valors següents:
l'L: Longitud de l'ancoratge situada en un sòl que, per la seva naturalesa, no pot oferir
resistència ( terraplens, turbes, llims, sorra, argila fluixa, fang molt mullat, etc.)
l''L: Longitud o tram tal que els moviments de l'estructura poden influir en la seva
resistència. Per a l'ancoratge d'elements de contenció, es considera que és aquella part
de l'ancoratge situada per sobre del pla inclinat 45º que passa pel punt base (zona
activa).
o sigui LLL = Màx (l'o , l''o).
Longitud de bulb :La longitud LB serà com a mínim igual a la longitud
activa L1 ò a 4,- metres o sigui LB = Màx (L1 , 4 m.).

2.4.4.1.7.- Posta en obra
Generalitats:

Les diverses operacions de posta en obra dels ancoratges comprenen:

- La perforació del forat en el qual s'hi col·locarà l'ancoratge.
- La col·locació de l'ancoratge.
- La fixació de l'ancoratge en el sòl.
- La col·locació de la placa de l’ancoratge pel tesat
- La posta en tensió de l'ancoratge.
- La protecció de l'ancoratge contra la corrosió.
(L'ordre cronològic de les dues últimes operacions pot ser invertit).
Perforació.: El procediment de perforació utilitzat haurà d'evitar, tant com sigui possible,
tota modificació de les característiques del sòl en la seva massa. En particular, per als
ancoratges realitzats sota nivell freàtic, es prendran totes les precaucions perquè en la
perforació no hi hagi arrossegament dels elements fins del sòl.
En els terrenys cohesius, el procediment utilitzat no haurà de provocar la pèrdua de
cohesió de les parets de la perforació.
Es podran emprar mètodes de vibro-percusió o bé mètodes rotatius amb injecció d'aigua.
En aquest segon cas, la quantitat d'aigua a introduir en el sondeig serà la mínima per a la
sortida del detritus.
Entre els procediments que responen als criteris abans esmentats, hi ha:
- En absència de nivell freàtic:
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a) Els procediments emprant tub de revestiment en l'avanç (tri o tetraaletes).
b) Els procediments consistents en realitzar una perforació no revestida,
executada amb l'ajut d'un fluïd de perforació, les característiques del qual estiguin
adaptades al tipus de terreny travessat. Aquest fluid pot, segons convingui, estar
constituït per aire, aigua, argila-ciment, llot bentonític, beurada de ciment, etc.
- En cas de perforació amb nivell freàtic:
a) Els dispositius que assegurin l'estanquitat de la perforació.
b) Els procediments que permetin rebaixar el nivell freàtic.
c) Els sistemes que utilitzen fluids de perforació pesats.
d) La preinjecció del terreny, etc.
Col·locació de l'ancoratge: Si el fluid de perforació no té les característiques suficients per
a assegurar un ancoratge normal, haurà de ser eliminat del orifici de perforació i substituït
pel fluid d'injecció definitiu.
S'adoptaran totes les precaucions necessàries per tal que l'ancoratge o la beina no es
deteriorin durant la col·locació.
Fixació de l'ancoratge al terreny: La fixació de l'ancoratge al terreny pot ser realitzada de
dues maneres:
- Mètodes que no utilitzen els fluids ni els morters d'injecció (pilons clavats, sistemes
d'ancoratges mecànics, etc.)
- Procediments que utilitzen les beurades d'injecció. Aquestes beurades poden ser
realitzades a partir:
* De ciment amb o sense additius.
* De reïnes.
Cas d'emprar-se mitjans rotatius amb aigua per a la perforació, s'hauran d'injectar els
ancoratges el mateix dia de la realització. No es permetrà, sota cap concepte, la demora
d'aquesta operació en aquest cas.
En la injecció del bulb la pressió no ultrapassarà mai el 80% de la corresponent al pes de
les terres situades al damunt, per tal d'evitar la ruptura del terreny i la discontinuïtat de la
injecció.
En la part que no constitueix la zona activa, els cables es protegiran amb tubs de plàstic o
similar amb obturació del cap, a fi de separar-los de la beurada i aconseguir la perfecta
independència de la part activa.
Una vegada injectat el bulb, s'omplirà la perforació del sondeig amb beurada de ciment
injectada a baixa pressió.
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En tots els casos, la resistència a compressió de la beurada a set dies en proveta cúbica
de 40x40x80 mm, no serà inferior a 25 N/mm2.
Posta en tensió de l'ancoratge: Quan la injecció s'haurà endurit suficientment, tots els
ancoratges, sense excepció, seran, prèviament al seu tesat definitiu, sotmesos a una
tensió de prova el valor de la qual està definit el l'article següent.
Després d'aquesta prova, l'ancoratge serà bloquejat en un valor de la tensió denominat
tensió de bloqueig i determinat en funció de les consideracions que més endavant seran
indicades.
En cas de col·locacions en tensió esglaonada, convindrà preveure un procés especial.
Valor de la tensió de prova: Per a tots els tipus d'ancoratges, la tensió de prova no serà,
en cap cas, superior al 90% de la tensió corresponent al límit elàstic de les armadures:
Te<= 0,90 Tg.
Ancoratges provisionals. La tensió de prova dels ancoratges provisionals serà igual:
- A la tensió de bloqueig, si aquesta és superior al 120% de la tensió

de servei.

- Al 120% de la tensió de servei en el cas contrari.
Te = Tb

si Tb> 1,2 Ta

Te = 1,2 Ta si Tb<= 1,2 Ta
Ancoratges definitius: Excepte en els casos que s'indiquen a continuació, la tensió de
prova dels ancoratges definitius serà igual al 130% de la tensió de servei.
Te = 1,30 Ta.
En els casos en què l'estructura ancorada no sigui suficientment rígida, l'aplicació als
ancoratges d'una tensió de prova igual al valor anterior pot provocar en aquesta
estructura deformacions incompatibles amb el seu bon estat. Convindria, en aquest cas,
fixar una tensió de prova més dèbil.
Determinació de la tensió de bloqueig: La tensió de bloqueig és igual a la tensió de servei
augmentada en les pèrdues.
Per a l’avaluació de les pèrdues cal tenir en compte el doble imperatiu següent:
- Seria perillós sobreavaluar aquestes pèrdues, la qual cosa conduiria a una sobretensió
permanent en l'ancoratge.
- Cal no subvalorar les pèrdues, ja que afectaria al bon funcionament de l'ancoratge, pel
que fa al seu paper en la contenció de la construcció.
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Procés de posta en tensió: Es mesuraran els allargaments successius, en funció de les
tensions aplicades i es grafiaran en uns eixos de coordenades.
El tesat es realitzarà amb un gat hidràulic multifilar.
Material i utillatge : Els manòmetres han d'estar en perfecte estat de funcionament. Cal
revisar-los periòdicament i disposar de la documentació acreditativa de la revisió. No
obstant, en tot moment, les seves indicacions han de poder ser comparades amb les d'un
manòmetre de control muntat en paral·lel. Per a poder fer-ho, les canalitzacions de posta
en tensió haurien de posseir una ramificació que permeti el muntatge ràpid d'un
manòmetre matriu, que en cap cas ha de romandre indefinidament fixat a la bomba. Els
manòmetres de control han de ser revisats periòdicament; la seva precisió no ha de
permetre un error superior al 3%.

2.4.4.1.8.- Beurades d'injecció a base de ciment
Elecció dels ciments: Quan la protecció de l'ancoratge es realitza a partir de productes a
base de ciment, serà utilitzat un ciment del mateix tipus i del mateix origen que per a la
injecció del terreny.
Generalitats: Els ciments utilitzables per a les beurades seran elegits en funció del
doble criteri següent:
- L'agressivitat del terreny al ciment.
- L'agressivitat del ciment a l'armadura de l'ancoratge.
L'elecció del ciment es farà d'acord amb la Norma UNE 80-301.
Elecció del ciment en funció de l'agressivitat del terreny: Els terrenys poden ser
classificats en dues categories:
-

Aquells que no presenten riscos d'agressivitat.
Aquells que posseeixen una agressivitat particular.

En aquesta segona categoria hi figuren:
-

Els terrenys que contenen elements agressius (productes químics, sulfats naturals,
etc.).
Els terrenys en aigües agressives.

Entre els terrenys posseïdors d'una agressivitat particular, es distingirà en funció del grau
de nocivitat de les aigües o dels productes continguts en el sòl:
-

Els terrenys mitjanament agressius.
Els terrenys molt agressius.

Elecció del ciment en funció de la seva agressivitat amb els ancoratges.- En aquells
casos en què l'ancoratge està constituït per acers de pretensat, a fi d'evitar la seva
corrosió en tensió pels agents agressius continguts en el ciment, aquest no contindrà clor
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(procedent dels clorurs) ni sofre (procedent dels sulfurs), o en tot cas en quantitats
inferiors als valors següents:
Clor dels clorurs: (0,02% del pes del ciment)
Sofre dels sulfurs: (0,10% del pes del ciment)
Aquests valors són aplicables a tots els ancoratges, sigui quin sigui la seva durada. No
obstant, per als ancoratges provisionals que han d'estar en servei durant nou mesos com
a màxim, es podrà tolerar l'ús de ciments amb un contingut de sofre dels sulfurs igual a
0,15% del pes del ciment, i el contingut en clorurs restants fixat a 0,02%.
En aquells casos en què l'ancoratge està constituït per acers per a formigó armat, la
major part dels ciments actuals poden ser aplicats.
Additius: Els additius (càrregues, fluidificants, espessants, etc.) no han de contenir, de
cap manera, elements agressius als acers i ciments.
Les reïnes utilitzades hauran de conservar, en el temps, la integritat de les seves
característiques mecàniques.
Les reïnes no donaran lloc a una fissuració en la seva massa.

2.4.4.1.9.- Assaigs previs
Oportunitat dels assaigs previs. Obligacions del contractista.- L'objecte dels assaigs
previs en els ancoratges és o bé confirmar el coeficient de seguretat del bulb actiu
previst, o bé determinar les seves característiques per a una càrrega determinada de
l'ancoratge amb un coeficient de seguretat fixa.
Donat que el terreny del terme municipal de Barcelona és molt conegut i se sap el
comportament de bulbs actius de les característiques corresponents a aquest projecte,
amb ancoratges de càrregues similars, perforats amb el mateix diàmetre i sistema de
perforació, la mateixa pressió d'injecció del bulb i pes de terres sobre ell i semblant
distribució dels ancoratges, no és necessari que el Contractista efectuï els assaigs previs.
No obstant, aquesta exempció quedarà condicionada a que el Contractista demostri
documentalment a la Direcció Facultativa que l'empresa que realitzarà els assaigs té
experiència en el sistema d'execució previst en aquest tipus de terreny, disposa de
personal titulat i qualificat, etc.
En cas que s'haguessin de realitzar assaigs previs, aquests serien a càrrec del
Contractista. L'industrial proposarà les conclusions dels assaigs a la Direcció Facultativa,
la qual haurà de donar l'aprovació si s'escau.

2.4.4.2.- Junts i punts de suport
2.4.4.2.1.- Materials
2.4.4.2.1.1.- Metàl.lics
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Els acers inoxidables, bronzes i plom a emprar en junts i suports, hauran de complir
allò que està especificat per a aquests materials en els Articles 254, 260 i 261 del
PG-4, respectivament.

2.4.4.2.1.2.- Elastomèrics
Compliran allò que especifica el Article 692 del PG-4.
Els materials elastomèrics dels aparells de suport denominats faixats, formats per
plaques alternatives de acer i material elastomèric, seran necessàriament de
cautxú cloroprè.
El cautxú natural no estarà permès en cap cas en els aparells de suport.
Els materials elastomèrics a emprar en aparells de suport compliran les següents
condicions:
-Resistència mínima a la tracció (ASTM D-412-66) cent setanta-set Kilopondis per
centímetre quadrat ( 177 Kp/cm²).
-Resistència mínima al desgarrament (ASTM D-624-54) (dau tipus B), dinou
kilopondis i mig per centímetre de gruix (19,5 Kp/cm).
-Allargament mínim (ASTM D-412-66), tres-cents vint-i-cinc per cent (325%).
-Duresa Shore A (ASTM D-676-55), setanta (70) ± cinc (± 5) graus.
-Deformació permanent per compressió (ASTM D-395-67) (Mètode B), vint-i-cinc
hores (25) a setanta graus centígrads (70), màxima vint-i-cinc per cent (25%).
-Variació de característiques en la prova d'envelliment per calor, després de
setanta (70) hores a cent (100) graus centígrads.
-Duresa, més 15 graus Shore.
-Resistència a tracció, més quinze Kilopondis centímetre quadrat (15 Kp/cm²).
-Mòdul d'elasticitat transversal per a càrregues instantànies, no menys de setze
kilopondis per centímetre quadrat (16 Kp/cm²).
-El material no ha de presentar esquerdament quan se'l sotmeti a una exposició de
cent (100) hores a una atmòsfera formada per cent (100) parts d'ozó, per cent
milions de parts d'aire. Aquest assaig es realitzarà d'acord amb la Norma D-114864.
-Adhesió mínima (ASTM D-429-64 mètode B), cinc kilopondis per centímetre
d'ample (5 Kp/cm).

2.5.- Construccions metàl·liques
2.5.1.- Acer laminat per a estructures metàl·liques
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Complirà allò que especifica el CTE així com els Articles 250, 251 i 620 del PG-4.

2.5.2.- Element d’unió per a estructures metàl·liques
Complirà allò que especifica el CTE, així com els Articles 621, 622, 623 i 624 del PG-4.

2.5.3.- Acer forjat
Complirà allò que especifica l’Article 252 del PG-4.

2.5.4.- Acer emmotllurat
Complirà allò que especifica l’Article 253 del PG-4.

2.5.5.- Palplanxes metàl·liques
Compliran les especificacions contingudes en l’Article 673 del PG-4.

2.5.6.- Galvanitzats
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitza d'acord amb la massa de zenc
dipositada per unitat de superfície. S'utilitza com a unitat el gram per decímetre quadrat (gr/dm²)
que correspon, aproximadament, a un gruix de catorze micres (14 M). En la designació del
revestiment s'esmentarà expressament "galvanitzat en calent" i a continuació es donarà el número
que indica la massa de zenc dipositada per unitat de superfície.
En el galvanitzat per deposició electrolítica els dipòsits electrolítics de zenc es designaran amb la
lletra "Z", seguida del nombre que indica en micres el gruix mínim de la capa dipositada.
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap discontinuïtat en la
capa de zenc.
En aquelles peces en que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es
comprovarà que aquella presenti un aspecte regular en tota la superfície.
La quantitat de zenc dipositada per unitat de superfície serà, com a mínim, de sis grams per
decímetre quadrat ( 6 gr/dm² ).
En el galvanitzat per projecció de deposició electrolítica, el gruix mínim del recobriment serà de
vuitanta-cinc micres (85 M).

2.6.- Impermeabilització
La impermeabilització serà a base d’una emulsió asfàltica modificada amb polímers tipus
PRENOTECH o similar, d’aplicació en fred, projectada a màquina conformant una làmina elàstica
contínua sense junts ni soldadures, adherida a la superfície amb un gruix aprox. de 3 mm.
Aquesta impermeabilització es col·locarà:
a) en tota la superfície de les cobertes de l’aparcament, escales i ascensor.
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b) en els paraments verticals que lliguen les cobertes citades, fins 50 cm. per sota del junt de
construcció amb el mur o jàssera immediatament inferior, o fins a 25 cm. per sobre del junt
entre les lloses de coberta i els murs que s’alcen per sobre de la cota d’aquelles.
Estigui o no indicat en els plànols s’impermeabilitzaran totes les cobertes, lloses i paraments
horitzontals o verticals que puguin estar en contacte amb aigües de pluja, ja sigui directament o
d’escorrentia, i siguin susceptibles de crear goteres o filtracions a l’interior.
La superfície de les lloses a impermeabilitzar estarà acabada amb regle i remolinat mecànic de
forma molt regular, sense nius ni ressalts i poca rugositat (no presentarà diferències de més de 3
mm. respecte un rele de 3 m. recolzat sobre la superfície en qualsevol direcció). Els encontres
entre paraments horitzontals i verticals es resoldran amb mitges canyes o arrodoniments.
Les operacions de preparació de la superfície a impermeabilitzar són:
- Eliminació de tots els residus orgànics i els minerals mal adherits.
- Raspallat mecànic amb aspiració immediata i profunda de la pols.
La superfície a impermeabilitzar presentarà una absència total d’aigua líquida visible.
També caldrà tractar els junt de dilatació (segons plànol) abans de fer la definitiva projecció
d’impermeabilització.
Sobre la impermeabilització a les lloses es col·locarà una capa de protecció immediata de 3 cm de
morter M-100. Posteriorment, sobre el morter es disposarà una capa de 5 cm de formigó amb una
malla d’acer #15 x 15 Ø 4. En els paraments la impermeabilització dels laterals de la coberta es
protegirà amb una làmina drenant tipus DELTA. Aquesta protecció anirà fixada sobre la capa de 5
cm de formigó i també en el parament del mur, per la part inferior, mitjançant puntes cada 30 cm.
El trasdós dels murs encofrats a reblir de terres s’impermeabilitzarà amb pintura asfàltica, amb una
dotació mínima de 1 kg/m2 amb un gruix mínim de 1 mm. En la part inferior de l’excavació del
trasdós es col·locarà un drenatge amb tub de plàstic perforat de Ø 150 mm desaiguant a uns
pericons cecs que envien l’aigua recollida al pou de bombes mitjançant un baixant connectat a la
xarxa general de l’aparcament. Al voltant del tub de dren, amb un gruix mínim de 30 cm, es
col·locarà material granulat drenant i un geotextil en el contacte entre aquest últim i el rebliment del
trasdós dels murs, que s’haurà de fer amb sauló compactat al 95% del PM. Tot realitzat segons
plànols de detall.
Finalitzada la impermeabilització i abans de la recepció provisional, es lliurarà un certificat de
garantia, d’una durada de deu anys, comptada a partir de la data d’acabament de la
impermeabilització, estès a favor de la BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. Aquesta
garantia, a partir de la recepció definitiva de l’obra i fins que acabi el termini abans esmentat de
deu anys, es materialitzarà mitjançant un aval a primer requeriment d’import igual al pressupost
total de la impermeabilització segons el contracte.

2.7.- Sanejament
2.7.1.- Consideracions generals
Tots els elements de la xarxa de sanejament compliran el P.S.P.
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2.7.2.- Àrids per a filtre
Compliran les condicions especificades en l’Article 421 del PG-4.
En cas d’utilitzar-se teixits de material geotèxtil, aquest material serà d’un gramatge mínim de 125
gr/m2.

2.7.3.- Tubs de formigó en massa i armat
Compliran el Plec esmentat en l’apartat anterior.
La rugositat no serà superior a la corresponent a n=0,012. Les unions seran amb junta de cautxú.

2.7.4.- Tubs de fibrociment, de policlorur de vinil no plastificat, de polietilè d’alta
densitat, de poliester reforçat amb fibra de vidre i de gres
Compliran allò que especifica el P.S.P.

2.7.5.- Element metàl·lics a emprar en clavegueram i desguassos
Tant les reixes d'embornals com els marcs i tapes de clavegueram tindran que ser de fundició de
ferro grisa, amb grafit en vetes fines, repartides uniformement i sense zones amb fundició blanca.
Les peces estaran lliures de defectes superficials (gotes fredes, inclusions de sorra, bufaments,
esquerdes de construcció, etc.).
La forma, dimensió i pes haurà de correspondre amb els plànols del projecte i els models
normalitzats per l'Ajuntament de Barcelona.
La resistència a la tracció del material serà com a mínim de 20 Kp/mm².
El recolzament de la tapa sobre el marc ha de ser uniforme al llarg de tot el perímetre. Si això no
es complís, s'efectuarà el rectificat mecànic d'ambdós elements.
Els graons de les escales de gat seran d'acer recobert amb polipropilè.

2.7.6.- Drens subterranis
Compliran les especificacions contingudes en els Articles 420 i 421 del PG-4.

2.8.- Tancaments
2.8.1.- Conglomerants hidràulics
2.8.1.1.- Ciments
Compliran tot allò que s’especifica en els següents Plecs de Condicions vigents:
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“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos” RC-08
Article 202 del PG-4
El Contractista tindrà els seus corresponents certificats d’homologació i certificat de conformitat de
la producció, segons el Reial Decret 1313/1988, a disposició de la Direcció Facultativa.

2.8.1.2.- Guixos i escaioles
Hauran de complir tot alló que s’especifica en els següents Plecs de Condicions vigents:
 RY-85
 Article 203 del PG-4

2.8.1.3.- Calç aèria
Complirà l’Article 201 del PG-4 i, quan procedeixi, l’Article 3.1.2 de la Norma NBE-FL-90.

2.8.1.4.- Calç hidràulica
Complirà l’Article 201 del PG-4 i, quan procedeixi, l’Article 3.1.2 de la Norna NBE-FL-90.

2.8.2.- MORTERS
S’ajustarà a allò que indica l’Article 611 del PG-4 i el capítol XXX de la NBE-FL-90.
No podrà ser emprada pols de pedrera.

2.8.3.- MAHONS
Estaran fabricats amb argila i sorra o terres argilosorrenques. Hauran de ser homogenis en tota
la massa i no es desfaran pel fregament entre ells.
Presentaran fractura de gra fi i compacte, amb arestes vives i fines, i massa compacta sense
taques blanques ni pinyols; no han de absorbir més del 15% del seu pes després de 24 hores
d'immersió en líquid. En ser colpejats amb un martell produiran un so metàl·lic.
Els maons tindran les cares perfectament planes i no presentaran clivelles, esquerdes, buits, ni
cap defecte d'aquest tipus.
S'admetrà una tolerància de 5 mm. en les dimensions principals i de 2 mm. en el gruix.
La càrrega de trencament a compressió serà superior a 150 Kp/cm².
Els maons vistos hauran de tenir uniformitat de matís, inalterabilitat a l'aire, arestes vives, ser
perfectament plans, amb una tolerància admesa de 2 mm. en les dimensions principals i 1 mm.
en el gruix.
Compliran el que s'especifica en els Articles 221, 222 i 223 del PG-4 en la Norma NBE-FL-90.

2.8.4.- UNITATS D’OBRA
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Complirà el que s’especifica en NBE-FL-90.
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2.9.- PAVIMENTS I REVESTIMENTS
2.9.1.- Arrebossats, enguixats i lliscats
2.9.1.1.- Morters de ciments
S'ajustaran a allò que indica l'Article 611 del PG-4.
No podrà ser emprada pols de pedrera.
En l'execució de les arestes que tinguin que quedar vistes a l'hora arrebossar, es disposarà el
perfil de plàstic adequat. Aquests hauran de rebre l'acceptació de la Direcció Facultativa.

2.9.2.- Enrajolat de parets
2.9.2.1.- Peces de ceràmica vitrificada
Són peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d'una superfície vidriada de colors variats,
que serveixen per a revestir paraments.
S'obtenen per monococció d'argiles especials a 1200 ºC.
Composició de les argiles:
- Hidrosilicat d'alumini ............... 30-70%
- Quars ...................................... 30-60%
- Feldespats ............................... 5-25%
Pes específic = 2,4 - 2,6 t/m3.
Porositat aparent de la massa = 0 - 0,5
Resistència a la flexió = 400 - 800 Kp/cm²
Resistència a la tracció = 200 - 500 Kp/cm²
Resistència a la compressió = 5500 - 7500 Kp/cm²
Fractura de la peça = concoidea.
Les peces hauran de ser homogènies, de textura compacta i resistència al desgast.
No tindran esquerdes, nius ni matèries estranyes que puguin disminuir la resistència i durada.
La superfície vitrificada serà totalment plana, excepte en les cantonades i perímetre.
La superfície serà brillant, excepte si s'exigeix una superfície mate.
La tolerància en les dimensions serà de l'ú per cent (1%) en menys i de zero en més.
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Per aconseguir un acabat correcte, en els aplacats ceràmics, es col·locaran els perfils adequats de
PVC o metàl·lics en les transicions o entregues amb un altre material i en les arestes vives. Els
perfils a utilitzar hauran de rebre l'acceptació de la Direcció Facultativa.

2.9.2.2.- Unitats d’Obra
En tots els paraments enrajolats es disposaran elements de cantonera de plàstic en totes les
cantonades i en els punts de final de l’enrajolat, com a remat. L’enrajolat es farà amb ciment cola
sobre paraments arrebossats. L’enrajolat es deixarà per sota dels tapajunts perimetrals dels marcs
de les portes, segons queda descrit al plànol corresponent.

2.9.3.- Pintura en parets.
2.9.3.1.- Pintures en aparcaments.
En els aparcaments es seguiran els criteris establerts en el plànol de pintures específic de BSM.
Quedant definides les especificacions tècniques dels materials a emprar, els criteris de marcatge
de les pintures, mides, ubicació d’elements a pintar, etc.

2.9.4.- Soleres
2.9.4.1.- Emmacats
Els àrids compliran les condicions especificades en l’Article 421 del PG-4.
En cas d’utilitzar-se teixits de material geotèxtil, aquest material serà d’un gramatge mínim de 125
gr/m2.
Per evitar la contaminació de la capa d’emmacat amb el formigó de la llosa, es col.locarà amb
molta cura una làmina de polietilè com a mínim de 200 micres de gruix i 180 gr/m2 de pes. Els
solapaments no seran inferiors a 30 cm. Aquesta làmina ha d’actuar com a barrera de vapor front
a la humitat del terreny.

2.9.5.- Pintures en paviments
S’hauran de complir les especificacions tècniques que queden definides al CTE.
La superfície de lloses de formigó a pintar, haurà d'estar acabada tal com s'especifica en l'Article
corresponent als formigons d'aquest Plec. Les operacions de preparació de la superfície de
paviment a pintar, són les següents:
-

Eliminació de residus orgànics i minerals mal adherits, així com la beurada superficial, en cas
d'existir.

-

Polit abrasiu i raspallat mecànic, amb doble aspiració profunda de la pols, tot allò en sec.
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-

Per a l'aplicació de la pintura, la temperatura ambient no serà inferior a 5ºC, la humitat
ambiental no sobrepassarà el 80% i la humitat superficial del paviment serà inferior al 20%.
L'aplicador disposarà d'higròmetre ambiental i superficial (Prolimeter).
Abans d'iniciar les operacions de pintat, es realitzaran les mostres necessàries per a
comprovar la correcció dels colors.
També, abans d'iniciar els treballs, el concessionari indicarà, per escrit, el temps màxim que
pot transcórrer entre l'aplicació de dues mans consecutives, sense que pugui haver
problemes d'adherència entre elles. Habitualment serà entre 4 i 20 h.
Així mateix, el concessionari comprovarà que les instal·lacions de ventilació tenen un nivell
de funcionament suficient, per a garantir una correcta evacuació dels volàtils orgànics i per
tant, un bon acabat brillant de la pintura.

-

El pintat dels paviments, serà amb poliuretà aromàtic 100% sòlids (vehicle fixe del
component base: poliol basat en reïnes alcídiques; vehicle fixe del component enduridor:
isocianat basat en 4,4,4 triisocianat trifenilmetà) i amb 5% disolvent de carbonat de propilè
(punt d’inflamació > 105º).. Característiques de posta en obra:





Dotació de pintura: 360 gr/m2.
Antilliscant passadissos i places (no rampes ni acords horitzontals corbs): Corindó de 280
micres. 40 gr.per m2 de paviment. S’aplica una primera capa de pintura sobre la qual, un
cop seca, s’espolvoreja el corindó uniformement i finalment, s’efectua la segona i última
capa de pintura.
Antilliscant rampes i acords horitzontals corbs: Corindó de 530 micres (120-150 g/m2).
S’espolvoreja per damunt.

-

Si s'haguessin de pintar zones amb humitat superficial superior al 20% i fins a un màxim del
45%, haurà d'aplicar-se una imprimació epoxídica antihumitat abans del pintat amb poliuretà.

-

En zones de paviment, a on hagués molt poc porus i les lloses aparegueren molt llises i
cristal·lines, s'aplicarà, prèviament, una imprimació d'adherència reactiva amb el poliuretà,
per a garantir el bon ancoratge de la pintura.
No es mullarà el paviment fins transcorreguts 15 dies després del pintat.

-

La pintura de senyalització de places, fletxes de sentit, etc. serà efectuada igualment amb
poliuretà.

-

L'adherència de tot el sistema de pintat sobre formigó, es comprovarà seguint les
especificacions (ISO 4624-ASTM D 4541-NF P 34501/301-NF P 34601/602) mitjançant un
comprovador d'adherència digital AT-I o similar, que utilitzarà el sistema de tracció sobre un
estampidor de 50 mm. de diàmetre adherit al paviment. La resistència mínima serà de 15
kg/cm².
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2.10.- Urbanització
2.10.1.- Afermats
2.10.1.1.-

Subbases granulars

Es complirà allò que especifica l'Article 500 del PG-4.

2.10.1.2.-

Tot-u artificial

Es complirà allò que especifica l'Article 501 del PG-4. En capes de base, l'índex CBR serà
superior a 80 per a una compactació del 100% Próctor Modificat.
En capes de base, el mòdul de compressibilitat (ME), determinat amb l'assaig de càrrega amb
placa circular de 700 cm² (VSS), serà superior a 1000 Kp/cm² per a unes pressions compreses
entre 2,5 i 3,5 Kp/cm². Quan la humitat del material estigui per sota de l'òptima menys dues
unitats del Pròctor Modificat, no es considerarà significatiu el resultat de l'assaig.

2.10.1.3.-

Sòls estabilitzats "in situ" amb calç

Es complirà allò que especifica l'Article 510 del PG-4.

2.10.1.4.- Sòls estabilitzats amb productes bituminosos
Es complirà allò que especifica l'Article 511 del PG-4.

2.10.1.5.-

Sòls estabilitzats amb ciment

Es complirà allò que especifica l'Article 512 del PG-4.

2.10.1.6.-

Grava - ciment

Es complirà allò que especifica l'Article 513 del PG-4.
La humitat de posta en obra serà l'òptima corresponent a l'assaig Pròctor Modificat.

2.10.1.7.-

Grava - emulsió

Es complirà allò que especifica l'Article 514 del PG-4.

2.10.1.8.-

Recs d'emprimació

Es complirà allò que especifica l'Article 530 del PG-4.
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2.10.1.9.-

Recs d'adherència

Es complirà allò que especifica l'Article 531 del PG-4.

2.10.1.10.-

Tractaments superficials

Es complirà allò que especifica l'Article 532 del PG-4.

2.10.1.11.-

Mescles bituminoses en fred

Es complirà allò que especifica l'Article 541 del PG-4.

2.10.1.12.

Mescles bituminoses en calent

Es complirà allò que especifica l'Article 542 del PG-4.

2.10.1.13.-

Paviments de formigó

Es complirà allò que especifica l'Article 550 del PG-4.

2.10.1.14.-

Llambordes de pedra natural repicada

Es complirà allò que especifica l'Article 560 del PG-4.

2.10.1.15.-

Llambordes prefabricades de formigó

La resistència característica a compressió en proveta cúbica de 8 x 8 x 8 cm. serà superior o
igual a 500 Kp/cm².
El desgast en l'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un recorregut de 250 m.
carborundum, via humida, serà igual o inferior a 2 mm. Si aquest assaig es realitza en pista de 1
m. de desenvolupament, seran abocades 12 gotes per minut. Si la longitud de pista fos diferent,
serà corregida la dosificació d'aigua, per tal que la quantitat abocada sobre la pista durant
l'assaig sigui la mateixa que en el cas de la pista de 1 m. de desenvolupament. La quantitat
d'aigua i d'abrasiu que indica la Norma és referida a una sola proveta; per tant en cas de realitzar
l'assaig amb més d'una proveta a l'hora, la quantitat d'aigua i abrasiu serà la que
proporcionalment li correspongui. L'assaig serà realitzat amb proveta saturada.

2.10.1.16.-

Vorades

Les vorades, tant de pedra natural com de formigó, compliran allò que especifica l'Article 570 del
PG-4.
En les vorades prefabricades de formigó, la resistència a la compressió en proveta cúbica de 8 x
8 x 8 cm. serà superior o igual a 350 Kp/cm².
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El desgast en l'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un recorregut de 250 ml.
carborundum, via humida, serà igual o inferior a 2 mm. Si aquest assaig es realitza en pista de 1
m. de desenvolupament, seran abocades 12 gotes per minut. Si la longitud de pista fos diferent,
serà corregida la dosificació d'aigua, per tal que la quantitat abocada sobre la pista durant
l'assaig sigui la mateixa que en el cas de la pista de 1 ml. de desenvolupament. La quantitat
d'aigua i d'abrasiu que indica la Norma és referida a una sola proveta; per tant en cas de realitzar
l'assaig amb més d'una proveta a l'hora, la quantitat d'aigua i abrasiu serà la que
proporcionalment li correspongui. L'assaig serà realitzat amb proveta saturada.
En les vorades de pedra natural, la resistència a compressió en proveta cúbica serà:
-

Granit: Superior o igual a 1300 Kp/cm².

-

Gres: Superior o igual a 500 Kp/cm².

El desgast en l'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un recorregut de 250 m.
carborundum, via humida, serà igual o inferior a 1,3 mm. per al granit i a 2 mm. per al gres.

2.10.1.17.- Rajoles de ciment
Hauran de complir allò que especifica l'Article 220 del PG-4.
Les característiques seran les corresponents a la Classe Primera del PG-4.
El desgast en l'assaig realitzat segons Norma UNE 7015, per a un recorregut de 250 m.
carborundum, via humida, serà igual o inferior a 1,3 mm. per al granit i a 2 mm. per al gres.
El Contractista està obligat a presentar a la Direcció Facultativa i a B.S.M. les mostres, catàlegs,
informes i certificats que siguin necessàris per a l'elecció de la marca i el model, requisit previ a
tota col·locació.

2.10.2.- Diversos elements de pedra
Compliran els Articles següents del PG-4.
- Aplacats de pedra .................... Art. 650
- Paredat carejat ........................ Art. 651
- Paredat concertat .................... Art. 652
- Paredat "descafilat" ................. Art. 653
- Paredat en sec ........................ Art. 654
- Paredat ordinari ....................... Art. 655
- Obra de carreus ..................... Art. 656
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2.10.3.- JARDINERIA I INSTAL·LACIONS DE REG
Totes les actuacions, vinculades a la jardineria i el reg, es regiran per els plecs de l’I.M. de Parcs i
Jardins i la normativa en ells descrita.
“Plec de condicions tècnic-facultatives d’obra nova de jardineria “
“Plec de condicions tècniques per a les instal·lacions de reg. “.
Les plantes subministrades pel Concessionari hauran d'estar en perfecte estat i hauran de ser de
les característiques i dimensions especificades en els Plànols i Pressupost del Projecte aprovat.
La Direcció d’Obra examinarà els exemplars abans de la seva plantació, primer en el viver de
procedència i després en l'obra en el moment de la plantació, podent-les refusar, fins i tot
després de la plantació, si no reunissin les condicions exigides, no es trobessin en bones
condicions fitosanitàries o les operacions de plantat no s'haguessin efectuat degudament.
Durant el període de garantia o el que s’estableix entre la recepció provisional i la definitiva es
realitzaran totes les operacions de manteniment que es requereixin per que es mantingui en
perfecte estat, inclòs el reg, el Concessionari reposarà cada element de jardineria que no es trobi
en perfectes condicions. Prèviament serà necessària una justificació per escrit i validada per la
Direcció d’obra. Queden exclosos d'aquesta responsabilitat els casos en què la causa del mal
estat sigui accident, mals tractes o similars.
El Concessionari avisarà, amb la suficient antelació, a la Direcció d’obra, a fi de pugui efectuar les
inspeccions i exàmens precisos.
Les operacions de manteniment queden detallades en els plecs esmentats de IMPJ.

2.10.4.- ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ
2.10.4.1.- Acer Inoxidable
Tots els elements d’acer inoxidable (baranes, perfils de sortides de vianants i petit material
complementari) seran d’acer inoxidable AISI 316 polit mirall. Les soldadures seran fetes amb
procediments i materials adients i quedaran perfectament rebaixades i polides de manera que no
hi hagi irregularitats aparents en el junt.

2.10.4.2.- Nuclis d’escales
Els edicles seguiran els criteris fixats al plànol de projecte formats per una estructura d’acer
inoxidable AISI-316 tractat i polit lluent mirall, en totes les seves zones visibles, segons perfileria
detallada en els plànols corresponents. (seguint els criteris marcats en el model tipus de BSM)
En el cas del nucli o edicle que allotja l’ascensor incorporarà en el forat corresponent, un pòrtic
(independent de l’estructura inoxidable) resolt amb perfils UPN-160 mm. per suportar els
mecanismes i guies pròpies de la instal·lació, l’esmentat pòrtic es protegirà amb un revestiment
tipus hamerite-martelé color gris amb una dotació mínima de 200 micres.
Les soldadures necessàries seran de cordó continu i quan quedin vistes es realitzaran amb argó.
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Les peces que formen el sòcol garantiran amb la seva construcció una total estanqueitat,
executant-se en les fases que estableixi la Direcció Facultativa per facilitar una correcta
impermeabilització.
En els punts que la Direcció Facultativa especifiqui es disposarà un entubat d’acer inoxidable per
al pas de les instal·lacions necessàries (enllumenat, cèl·lula, targeter, camera de TV, etc.) així
com el suport necessària per a la camera de vigilància.
Els vidres verticals es realitzaran amb un laminar (STADIP) 10 + 10 mm. essent el botiral
transparent o mat segons posició, amb recolzaments i separadors de neoprè. Els segellat
s’executarà amb silicones neutres, incolora, tipus Bayer 400.
Els elements horitzontals exteriors tindran un pendent transversal (vers el costat oposat a
l’accés) de almenys 3 cm. de desnivell.

2.10.4.3.- Rampes d’entrada i sortida
Les rampes d’accés a l’aparcament es protegiran d’acord amb el projecte amb una barana d’acer
inoxidable AISI 316, polit lluent mirall, en totes les seves zones visibles, havent-se de realitzar les
soldadures que quedin vistes, amb cordó continu d’argó.

2.10.4.4.- Resta d’elements metàl.lics
Els elements metàl·lics de mobiliari urbà, com són els cilindres de ventilació exteriors, les reixes
d'acer, etc., no explicats en el Projecte, hauran de ser galvanitzats en calent i pintats amb el
procediment adequat, per a garantir l'adherència i protecció idònia. En cas de canvi de material,
serà necessaria la seva justificació per escrit la posterior validació per la Direcció d’Obra i la
Propietat.
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CAPÍTOL III.CONDICIONS QUE HAN DE
MATERIALS I EXECUCIÓ DE LES INSTAL.LACIONS.

COMPLIR

ELS

3.1.- INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA
3.1.1.- Consideracions generals.
Els materials, sistemes i execució del muntatge haurà de ajustar-se a les Normes legals d'obligat
compliment.
Si durant el període transcorregut entre la signatura del Contracte i la recepció provisional de la
instal·lació fossin dictades Normes o Recomanacions oficials noves, modificant o completant les
actuals de manera que afectessin total o parcialment la instal·lació, el Contractista estarà obligat
a l'adequació de la instal·lació per al seu compliment i ho comunicarà per escrit a la Direcció
Facultativa a fi de que aquesta adopti les mesures que consideri procedents.
Serà obligatori davant de la Direcció Facultativa, mesurar la pressió de la xarxa d'aigua sanitària,
i en el cas de que superi els 4 kg/cm², serà preceptiu el col·locar una vàlvula reguladora, ajustada
a 3 kg/cm² en l'entrada general, encara que no s'hagi grafiat en els plànols.

3.1.2.- Canonades d'acer galvanitzades
3.1.2.1.- Material i dimensions
Per a diàmetres nominals (DN) iguals o inferiors a 150 mm. s'utilitzarà preceptivament canonada
d'acer estirat sense soldadura, classe galvanitzada, Norma DIN 2440/61.
Les corbes seran, excepte casos especials de classe constructiva 3D. I les dimensions d'acord a
la norma DIN 2605.
DIMENSIONS DELS TUBS segons DIN 2440/61 i de les corbes DIN 2605 classe 3D
Diàmetre nominal
iàmetre
DN
exterior
m/m.
m/m.
Polsades

Diàmetre
interior
m/m.

Gruix
m/m.

Pes
Kg/m.

Radi mig
aprox.
corba

10
15
20

3

/8
½
¾

17,2
21,3
26,9

12,5
16,0
21,6

2,35
2,65
2,65

0,852
1,220
1,580

15
23
30

25
32
40
50

1
1¼
1½
2

33,7
42,4
48,3
60,3

27,2
35,9
41,8
53,0

3,25
3,25
3,25
3,65

2,440
3,140
3,610
5,100

38
48
60
75

65
80
90
100

2½
3
3½
4

76,1
88,9
101,6
114,3

68,8
80,8
93,5
105,3

3,65
4,05
4,05
4,50

6,510
8,470
9,720
12,180

98
120
135
150

125
150

5
6

139,7
161,1

130,0
155,4

4,85
4,85

16,200
19,200

188
225
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Per a diàmetres nominals (DN) iguals o superiors a 175 mm. s'utilitzarà preceptivament
canonada d'acer estirat sense soldadura, DIN 2448/61.
En tots els casos el material de fabricació serà acer St 35, segons denominació DIN 17006 i
complirà estrictament les condicions tècniques de qualitat, assaig, composició química,
dimensions y toleràncies indicades en la Norma DIN 1629 (full 3).
No serà admesa cap tipus de soldadura realitzada sobre parts prèviament galvanitzades. Es
prescriu, com a norma general, l'execució de soldadures sobre canonada negra i, en tots els
casos, el galvanitzat serà posterior a la realització de tota soldadura o escalfament de la
canonada per sobre dels 150 graus.
A requeriment de la Direcció Facultativa, el Contractista haurà de presentar un certificat del
fabricant, acreditatiu que la canonada indicada respon a les característiques exigides. S'hi
indicarà explícitament el número de la comanda, l'Empresa compradora, la data i el lloc de
lliurament.

3.1.2.2.-

Unions

Les unions entre els diferents trams de canonada amb altres elements (corbes, colzes,
derivacions, etc.), podran ser, per a diàmetres nominals iguals o inferiors a 100 mm., mitjançant
accessoris forjats roscats, galvanitzats al bany, regularitzant els extrems de la canonada,
mecanitzant-la, raspallant i protegint contra la corrosió la zona roscada. Sempre que no s'indiqui
específicament, les unions seran per brides.
No serà admès el doblegat de canonades galvanitzades.
Les unions entre les diferents parts de canonades per a diàmetres nominals superiors a 100 mm.
seran preceptivament per soldadura, realitzada sobre canonada classe negra, xamflanant
prèviament els cantells a unir.
Els trams de canonada soldada de la forma indicada, es limitarà en les seves dimensions en
funció de les possibilitats de muntatge i desmuntatge, les possibilitats de transport i el seu
posterior galvanitzat.
Les unions entre els trams executats de la forma indicada en el paràgraf anterior seran
preceptivament per brides. Brides que seran soldades prèviament al galvanitzat del conjunt.
En el cas d'unions roscades amb elements que hagin de desmuntar-se (vàlvules, etc.)
s'intercalaran en ambdós extrems enllaços forjats, de junta cònica.
Totes les brides seran en general PN-16 amb excepció del cas de connexió amb aquells
elements, les pròpies brides del qual siguin d'una PN superior, en el qual cas, les brides a muntar
del costat de canonada, seran de la mateixa PN que les de l'element en qüestió.
Els cargols seran cadmiats i s'ajustaran en el seu diàmetre, longitud i característiques a la Norma
DIN 2559.
Les juntes entre brides s'ajustaran a la Norma DIN 2690 per als diàmetres nominals i PN
requerits i seran de procedència Klingerit original.

3.1.2.3.-

Proves
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Dacord amb document bàsic HS4 del Codi tècnic de l’Edificació es realitzaran les proves
definides al punt 5.2 per la seva posta en funcionament.
No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades mentre no existeixi,
per escrit, la conformitat de la Direcció Facultativa.

3.1.2.4.-

Protecció

No seran admeses de manera general les xarxes de canonades mixte acer galvanitzat- coure,
(si forçosament s’haguessin d’executar s’haurien adoptar totes les mesures pertinents per a
evitar la corrosió galvànica.)
Com a norma general i sense exclusió de les accions específiques a les que hagués lloc en cada
cas particular, es mantindran els següents criteris:
a)
Els trams de canonada galvanitzada hauran de precedir als trams de canonada de coure,
segons el sentit del fluxe.
b)
En els punts d'unió de canonades de qualitats diferents i,particularment, en els casos
d'acer galvanitzat-coure, s'intercalaran maniguets no conductors.
c)

Els trams de canonada enterrats hauran d'aïllar-se elèctricament del terreny.

En els trams de canonada que hagin d'empotrar-se no s'admetrà el contacte directe entre la
superfície exterior de la canonada i els components de l'obra. Tindrà, per tant, que protegir-se
formant càmara estanca i permetent la lliure dilatació del tub.
L'import de les proteccions indicades, en el cas de no figurar expressament en la relació de
materials, es considerarà inclòs en el de la canonada. No s'admetrà càrrec algun per aquest
concepte.

3.1.2.5.-

Connexions elàstiques

S'hi instal·laran tants jocs d'antivibradors o connexions elàstiques, de la pressió nominal de
servei, com sigui necessari per aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa de
canonades, ni aquesta a la resta d'elements de la instal·lació o construcció.
Encara que en la relació de materials no s'hi trobin específicament indicats, el seu import es
considerarà inclòs en el de la canonada. No s'admetrà cap càrrec per aquests conceptes.

3.1.2.6.-

Suports i suspensions

Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzats al bany, els cargols i varilles roscades
cadmiades. Allò que s'indiqui que ha de ser soldat en obra, es protegirà amb una mà de pintura
anticorrosiva i dues d'esmalt de protecció, tot realitzat de forma correcta.
Les suspensions seran amb perfil omega subjectats a l'obra amb tacs tipus Spit-Roc o similar,
femelles, contrafemelles i pont desllisant o aquella que decideixi la direcció facultativa.
En els punts en què sigui necessari, es col·locaran suspensions autotensants que permetin la
lliure dilatació de la canonada mantenint la seva tensió de treball.
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Encara que en la relació de materials no s'hi trobin expressament indicats el seu import es
considerarà inclòs en el de la canonada. No s'admetrà càrrec algun per aquest concepte.
Les distàncies màximes entre suports seran:

3.1.2.7.-

Diàmetre nominal

Trams verticals

Trams horitzontals

Fins a 15

0.8 m.

0.8 m.

20 - 32

0.8 m.

0.8 m.

32 - 80

1.20 m

1.20 m

80 - 125

2 m.

1.20 m

125 - 175

2 m.

1.20 m

Major de 175

2 m.

1.20 m

Muntatge

El muntatge tindrà que ser realitzat per personal qualificat que vigilarà tant l'aspecte funcional
com l'estètic, segons la correcta pràctica de l'ofici.
La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés als elements, aparells
d'indicació regulació que requereixin inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser possible
un còmode desmuntatge per a reparació o eventual substitució de qualsevol part.
La decisió de la Direcció Facultativa serà definitiva per a l'acceptació del muntatge.
Prèviament a la posta en servei total o parcial de la instal·lació, inclòs per a efectuar proves,
haurà de procedir-se a un buidat i neteja de la xarxa de canonades afectada a fi de retirar del seu
interior tots els residus i brutícia que hagi pogut quedar durant el muntatge (escantells de
soldadura, raspadures, etc.).
Per a això es desmuntaran aquells elements o accessoris que puguin retenir-la. Es prendran
especials precaucions en el cas d'elements mòbils (bombes, vàlvules motoritzades, etc.),
protegint-los con malles metàl·liques en les seves connexions, les quals seran retirades una
vegada realitzada la neteja.
Si es produís alguna avaria, inclòs transcorregut el període de garantia, per alguna de les causes
esmentades, l'import de la reparació o substitució de l'element deteriorat serà a càrrec del
Contractista.
Per a evitar la introducció d'elements estranys en la xarxa de canonades, finalitzada la jornada
de treball hauran d'obturar-se convenientment els extrems que quedin oberts.
Si la interrupció dels treballs hagués de superar els tres dies, l'esmentada obturació haurà de
realitzar-se preceptivament mitjançant tap forjat roscat, o brida soldada i contrabrida cega.
Tota l'estesa horitzontal de la xarxa de canonada haurà de ser realitzada amb una pendent
mínima de 0,5%.
La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses d'aire
mitjançant la instal·lació de tants punts de purga i desaire com sigui necessari i permetent el
drenatge total de tots els circuits.
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El muntatge de tota la canonada haurà d'executar-se segons les indicacions de la Direcció
Facultativa, considerant que el conjunt de canonades horitzontal haurà de quedar alineat per la
part superior, i que el conjunt vertical ha de quedar alineat a l'eix.
Les esteses de canonades, mentre no es digui el contrari, es disposaran paral·leles o
perpendiculars entre sí i en les dues direccions ortogonals de l'estructura dels locals per on
discorreran.
En el cas d’aparcaments, les canonades el traçat marcat pel projecte i segons la Direcció
Facultativa es marcarà exactament a obra. Com a criteri general es disposaran entre places i no
discorreran, tot i que sí que probablement els hagin de creuar, pels passadissos (sempre que la
Direcció Facultativa no manifesti el contrari).

3.1.3.- Canonades de coure
3.1.3.1.-

Material i dimensions

Les canonades es definiran pels seus diàmetres exterior i interior, o bé per l'exterior i el gruix de
la paret, expressats en mm., ajustant-se a la Norma UNE 37116 per a tubs estirats sense
soldadura.
El coure serà de primera qualitat, amb una puresa mínima del 99,75% i una densitat de 8,88
gr/cm³.
Els tubs seran cilíndrics, de gruix constant i les superfícies interior i exterior seran llises i sense
ratlles, taques, bufadores, caletes, escòries, picadures o plecs.
Serà rebutjat tot tub amb senyals d'haver estat llimat, tant en parets rectes com en corbes.

3.1.3.2.-

Unions

Els tubs estaran units mitjançant maniguets amb soldadura capilar, previ decapat de les parts a
soldar.
També poden unir-se per encaix dels tubs matriciats i ajustats, per soldadura capilar.
Els maniguets i accessoris seran d'aleació de coure. La soldadura capilar coure-coure (groc),
serà del tipus fort (aleació amb el 50% de coure com a mínim i sense metaloides, alumini,
mercuri i antimoni; punt de fusió màxim 850 graus C.).

3.1.3.3.-

Corbes i canvi de direcció

Per a la realització de corbes, bifurcacions, derivacions i canvis de direcció s'utilitzaran peces de
coure de les mateixes característiques, pel que fa a la qualitat i dimensions, que les
especificades respecte a les canonades.

3.1.3.4.-

Proves

Les mateixes especificacions que per a les canonades galvanitzades d'acer.

3.1.3.5.-

Aïllament
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Els tubs encastats a l'obra seran aïllats de la mateixa per a permetre la lliure dilatació amb tub
corrugat.
Els tubs superficials que es puguin ser tocats amb la mà en la seva ubicació definitva hauràn
d’anar calorifugats i protegits exteriorment amb camisa d’alumini.
Els tubs superficials que no puguin ser tocats amb la mà podran ser calorifugats amb protecció a
la llum ultraviolada. S’hauran de presentar però les característiques tècniques i hauran de ser
aprovades per la Direcció Facultativa.

3.1.3.6.-

Connexions elàstiques

Les mateixes especificacions que per a les canonades galvanitzades d'acer.

3.1.3.7.-

Suports i suspensions

Tots els elements suspensors hauran de ser isofònics i han de poder suportar la canonada plena
del fluid que transporten, sense que existeixin pandeigs o moviments innecessaris encara que en
aquest tub hi haguès un sobrepés puntual de 100 Kg, així com tampoc interferències amb altres
instal·lacions.
Els suports es distanciaran els següents valors:
TUB
DN(mm)

(1)

SUPORTS

DISTÀNCIA MAX.

TIPUS

METALL EN CONT.

TR. HOR.

TR. VERT.

15

Abraçadora

Llautó o coure, o
acer galv. (2)

0.80 m

0.80 m

15-25

Abraçadora

Llautó o coure, o
acer galv. (2)

0.80 m

0.80 m

25-40

Abraçadora

Llautó o coure, o
acer galv. (2)

1.20 m.

1.20 m

En canvis de direcció i extrems de canonada, les subjeccions seran amb abraçadora.

(2)
Entre el tub de coure i l'abraçadora de ferro galvanitzat ha d'intercalar-se una protecció
aïllant, tipus cinta adhesiva o similar.

3.1.3.8.-

Muntatge

Les especificacions seran les mateixes que per a les canonades galvanitzades.

3.1.4.- Aparells sanitaris
3.1.4.1.-

Condicions generals

Tots els aparells sanitaris, així com les aixetes i vàlvules, seran de primera qualitat, en marca,
model i color que asseguri el manteniment adequat i la substitució dels elements per altres de
semblants en cas que això fos necessari., completament nous i lliures de defectes, amb garantia
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d'exigir les especificacions de duresa, absorció, resistència als àcids i estanquitat, durabilitat,
cabal i soroll, segons convingui i estaran especialment concebuts per l’estalvi d’aigua.
Seran instal·lats d'acord amb les instruccions que les cases subministradores enviïn amb els
aparells.
Els sobreeixidors dels aparells sanitaris estaran units al desguàs abans del sifó corresponent, i
seran capaços d'impedir que l'aigua sobreeixi tenint el desguàs tancat i una aixeta, com a mínim,
oberta amb un cabal de 0,15 l/sg. Tots els taps de funcionament no mecànic tindran la seva
cadeneta de material inoxidable, amb una forma apropiada perquè no s'hi facin nusos durant el
servei. Aquestes cadenes resistiran una força de tracció de 5 Kp.
La pèrdua d'aigua pels taps no podrà ser superior a 0,15 l/min. Els desguassos de tots els
aparells sanitaris que no tinguin el sifó incorporat, hauran de portar una creueta de metall
inoxidable que impedeixi el pas de sòlids capaços d'obstruir-lo (el diàmetre de la barra que
constitueix la creueta ha de ser de l'ordre de 2 mm.). Aquesta creueta quedarà a uns 2 cm. de la
superfície de la vàlvula de desguàs.

3.1.4.4.-

Aixetes sanitàries

Serà la Direcció Facultativa qui decidirà, en cada cas, el model a instal·lar.
Tota aixeta ha de subministrar-se amb els accessoris necessaris per a la seva instal·lació, ja
sigui fixat al mur o a un aparell sanitari.
Es composaran de peces ben ajustades, sense joc entre elles.
El cabdal, temperatura, i pressió de sortida estàn regulats pel codi tècnic de l’edificació.
L'alimentació a les aixetes serà a través de claus de bloqueig i ajust, a fi de permetre el
desmuntatge de qualsevol aixeta sense interrompre el servei a altres aparells sanitaris i, al
mateix temps, ajustar el cabal màxim.
Les aixetes estaran especialment concebudes per l’estalvi d’aigua (seran temporitzades e
incorporaran airejadors).

3.1.5.- Proves i assaigs de la instal·lació
3.1.5.1.- Generals
El Concessionari garantirà, després de l'acabament dels treballs, que tots els sistemes estan en
perfectes condicions de funcionament, d'acord amb tots els termes legals i restriccions i de
conformitat amb la millor pràctica.
Aquelles instal·lacions, les proves i assaigs de les quals estiguin legalitzats pel Ministeri
d'Indústria o altre organisme oficial, es faran d'acord amb aquestes Normes.
Les canonades que han d'anar encastades o tapades seran assajades abans que quedin
ocultes. El Concessionari subministrarà l'equip i aparells necessaris per als assaigs i inspeccions.
Les comprovacions generals seran les següents:
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- Examen visual.
- Comprovació de dimensions, gruixos i rectitud.
- Proves d'estanqueïtat.

3.1.5.2.-

De les xarxes de distribució d'aigua

Es realitzaran les proves definides als conductes i aquelles descrites en el document bàsic HS
del Codi Tècnic Edificació secció 4 apartat 5.2 Posta en Servei.

3.1.5.3.-

De la xarxa d'evacuació

Els assaigs de la xarxa d'evacuació es realitzaran després de col·locades totes les canonades i
abans de rematar els murs, sostres i paviments per on hagin de passar o anar encastades les
canonades.
Es realitzaran següents proves, descrites en la majoria al document bàsic HS del Codi Tècnic
Edificació secció 5 :
-

Proves d’estanqueïtat parcial: DB HS secció 5 apartat 5.6.1

-

Proves d’estanqueïtat total: DB HS secció 5 apartat 5.6.2

-

Prova d'aigua: DB HS secció 5 apartat 5.6.3

-

Prova d’aire: DB HS secció 5 apartat 5.6.4 Quan es detecti alguna fuita i no es vegi fàcilment,
s'aplicarà aigua amb sabó en les zones on es sospiti que s'hi pot produir. Durant la prova els
sifons hauran d'estar buits i obturats.

-

Prova d'olors S'utilitzarà oli de menta o un altre que produeixi una olor forta. Durant la prova
tots els orificis hauran d'estar hermèticament tancats. En la base de la columna en la que es
realitzi l'assaig es buidaran 30 grams d'oli de menta i 4 o 5 litres d'aigua bullint per cada 10 m.
de longitud de columna. L'extrem superior de la columna es deixarà obert i es tancarà
hermèticament després de percebre l'olor. Durant la prova els sifons hauran d'estar buits i
obturats.

-

Prova de fum: DB HS secció 5 apartat 5.6.5 S'haurà col·locat oli mineral en la base de la
columna i es cremarà; la columna es taparà quan el fum que es produeixi arribi a la part
superior de la columna. Si existeix alguna fuita, l'olor i el fum acusarà la zona on es produeix
la fuita. Si no hi ha fuites de fum i les tanques hidràuliques dels sifons no cedeixen durant 15
minuts, la qual cosa es nota per les fluctuacions de la pressió de la màquina, s'admetrà que
la xarxa és impermeable al pas d'aire i gasos.

3.1.5.5.-

Muntatge

Una vegada hagin estat col·locats tots els aparells i s'hagin efectuat totes les connexions,
s'assajarà el sistema complet de desguàs, ventilació i sistemes d'aigua.
Les reparacions de canonades i accessoris defectuosos es faran sempre amb materials nous.
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3.2.- INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT
3.2.1.- Condicions Generals
Els materials, sistemes i execució del muntatge haurà de ajustar-se a les Normes legals d'obligat
compliment.

3.2.2.- Conductes
3.2.2.1.- Traça
La traça de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i
horitzontals que limiten el local en el què s'efectua la instal·lació.
La traça per a paraments verticals es farà seguint línies paral·leles a les verticals i horitzontals;
aquestes es disposaran a 50 cm. com a màxim de paviments i sostres i les verticals a una
distància dels angles o cantonades no superior a 20 cm. En ambdós casos a una distància
mínima de 3 cm. de qualsevol altra canalització.
Es disposaran els registres convenients per a la fàcil introducció i retirada dels conductors en els
tubs després de col·locats. En trams rectes hi haurà un registre cada 15 m. com a màxim. També
n'hi haurà un cada dues corbes en angle recte.
Prèviament als treballs, es marcarà exteriorment la traça dels tubs i la situació de caixes de
registre, derivació, connexió i mecanismes, per a què sigui aprovat per la Direcció Facultativa, la
qual establirà les Normes complementàries precises pel que fa a la traça.
Es convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada de 2,10 m.
com a mínim, sobre el paviment, a fi de protegir-los de eventuals danys mecànics.
Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament per sota d'altres canalitzacions que
puguin donar lloc a condensacions, a no ser que s'adoptin les disposicions necessàries per a
protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions.
Les canalitzacions elèctriques i no elèctriques només podran anar en un mateix canal buit en la
construcció, quan es compleixin, a la vegada, les següents condicions:
-

La protecció de contactes indirectes estigui assegurada tal com s'indica en la Instrucció ITCBT-24, considerant les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, com elements
conductors.
Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills
que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà en compte:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

L'elevació de la temperatura.
Les condensacions.
Les inundacions.
Les corrosions.
Les explosions.

3.2.2.1.1 – Especificacions extres en la traça en el cas d’aparcaments
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En el cas d’aparcaments tots els tubs emprats seràn tub metàl·lic rígid en el seu traçat
principal i fixats amb brides cincades AD, i caixes metàl.liques.
Així mateix caldrà tenir en compte que, si el sector d’incendi on transcorre la instal·lació hi
circulen o hi ha vehicles que desprenen vapors i combustibles inflamables, el volum
comprès entre el terra i un pla situat a 0.60 m per damunt a aquest serà considerat volum
perillós i per tant s’haurà de posar elements tallafoc a aquesta alçada que delimitin la
franja.
La traça de tubs als passadíssos de circulació de vehicles es conduïràn de manera
alineada i endreçada (segons plànol detall projecte):
-

Tub d’enllumenat: centrat a carril de circulació, al seu interior hi haurà els tres circuits
d’ellumenat de l’aparcament.
El tub de detecció de CO
El tub d’enllumenat d’emergència
El tub que interconnecta els detectors de presència i que alberga el cablejat tant el
circuit dels detectors de planta com el circuit de cada detector de rampa, o cada
circuit detector d’escala.

I, per les places,
-

Tub "incendis": per on hi transcorren tots els detectors termovelocimètrics juntament
amb els retenidors.
Tub de força: per on hi transcorren els endolls, l'alimentació de l'ascensor,
l'alimentació al subquadre de bombes, el secamans, aire condicionat, alimentacions
subquadres...

De manera general, a aparcaments, s’intentarà sempre i quan la Direcció Facultativa de
l’obra no digui el contrari, que tant els tubs de força, com la resta que van a cabina que
ara passem a descriure, la distribució es realitzi per la segona planta i entre places:
-

Tub alimentacions caixers, validadors, portes ... que van al subquadre cabina..
Tub de comunicacions del sistema elèctric.
Tub de comunicacions del sistema de control de l’aparcament (validadors, emissors,
barreres, portes, càmares control matrícula).
Tub de la instal·lació d’interfonia.
Tub de la instal·lació de megafonia.
Tub senyals videovigilancia.
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3.2.2.2.-

Execució de la instal·lació

Els tubs s'uniran entre sí mitjançant accessoris adequats a la seva classe, que assegurin la
continuïtat de la protecció que proporcionin als conductors.
Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub són els que s'indiquen en
la taula següent:
Diàmetre
nominal (mm.)

Radi mínim de curvatura
(1)(2)(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

16

135

120

86

75

79

21

170

---

---

---

100

25

---

165

115

100

---

32

200

200

140

125

130

40

250

225

174

150

165

50/63

300

235

220

190

210

(1)

Tubs metàl·lics rígids blindats.

(2)

Tubs metàl·lics rígids blindats, amb aïllament interior.

(3)

Tubs metàl·lics rígids normals, amb aïllament interior.

(4)

Tubs aïllants rígids normals.

(5)

Tubs aïllants flexibles normals.

(6)

Tubs metàl·lics flexibles normals, amb/sense aïllament interior.

(7)

Tubs metàl·lics flexibles blindats, amb/sense aïllament interior.

El nombre de corbes en angle recte, situades entre dos registres consecutius no serà superior a
3. Els conductors s'allotjaran en els tubs una vegada aquests han estat col·locats i
adequadament protegits.
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors
en els tubs o servir al mateix temps com a caixes de connexió i derivació.
A fi que l'aïllament dels conductors no pugui ser destruït degut al seu fregament amb els cantells
lliures dels tubs, els seus extrems, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de connexió o
aparell, estaran provistos de broquets amb cantells arrodonits o dispositius equivalents, o bé
convenientment mecanitzats; si es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior, aquest últim
sobresortirà uns mil·límetres de la coberta metàl·lica.
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Quan els tubs estiguin constituïts per a matèries susceptibles d'oxidació i quan hagin rebut,
durant el curs del seu muntatge, algun treball de mecanització (corbat, etc.), a les parts
mecanitzades se'ls aplicarà pintura antioxidant.
Igualment, en el cas d'utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la
possibilitat que es produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a la qual cosa
s'elegirà convenientment la traça de la instal·lació, preveient la evacuació de l'aigua en els punts
més baixos i, fins i tot, establint una ventilació adequada en l'interior del tubs mitjançant el
sistema adequat, com pot ser, per exemple d'unes T quan un dels braços no s'utilitza.
Quan els tubs metàl·lics hagin de connectar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica quedarà
convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és necessari que la
distància entre dues postes a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m.
No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre.
Els tubs es fixaran a les parets i sostre mitjançant brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà com a màxim de 0,50 m. per a
tubs rígids i per a tubs flexibles. Es disposaran fixacions en una i altra part dels canvis de direcció
i de les connexions, també en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells.
En les traces situades en superfícies horitzontals (sostres), les brides de subjecció disposaran
del corresponent element separador que permeti que el conducte es trobi a una distància mínima
de 2 cm. del sostre.
Així mateix hauran de disposar d'elements separadors tots aquells accessoris com caixes de
derivació, mecanisme, etc. que s'hagin d'interconnectar amb l'esmentada traça.
En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts
extrems no serà superior al 2%.
En els creuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici, hauran d'interrompre's els
tubs; els extrems hauran de quedar separats entre sí 5 cm. aproximadament, i s'empalmaran
posteriorment mitjançant maniguets desllisants que tinguin una longitud mínima de 20 cm.
El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció, com murs, envans i sostres,
es realitzarà d'acord amb les següents prescripcions:
-

En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran connexions o derivacions
de conductors.

-

Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra els deterioraments mecànics, les
accions químiques i els efectes de la humitat. Aquesta protecció s'exigirà de forma Continua
en tota la longitud del pas.

-

Si s'utilitzen tubs no obturats per a travessar un element constructiu que separi dos locals
d'humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que s'hi impedeixi l'entrada i
acumulació d'aigua en el local més humit. Quan els passos desemboquin a l'exterior,
s’instal·larà, en l'extrem del tub, una pipa de porcellana o vidre, o d'altre material aïllant
adequat, de manera que el pas exterior-interior dels conductors s'efectuï en sentit ascendent.

-

En el cas que les canalitzacions siguin de naturalesa diferent a un i altre costat del pas,
aquest s'efectuarà amb la canalització utilitzada en el local les prescripcions del qual siguin
més severes.
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-

Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es disposaran en l'interior
de tubs normals, quan aquella longitud no superi els 20 m. i, si els supera, es disposaran tubs
blindats. els extrems dels tubs metàl·lics sense aïllament interior estaran proveïts de broquets
aïllants, de cantells arrodonits o de dispositiu equivalent; per als tubs metàl·lics amb aïllament
interior serà suficient que l'aïllament sobresurti lleugerament del tub. També podrà emprar-se
per a protegir els conductors, els tubs de vidre o porcellana, o d'altre material aïllant adequat,
de suficient resistència mecànica.
No necessiten protecció supletòria.

-

Els conductors provistos d'una armadura metàl·lica.

-

Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticulat i que portin un envoltant de protecció de
policloroprè o producte equivalent, quan siguin de 1.000 V. de tensió nominal.

-

Si l'element constructiu que ha de travessar separa dos locals amb les mateixes
característiques d'humitat, poden practicar-se obertures que permetin el pas dels conductors,
respectant en cada cas les separacions indicades per al tipus de canalitzacions de què es
tracti.

-

En els passos de sostres mitjançant tub, aquest estarà obturat mitjançant tanca estanca i la
seva extremitat superior sortirà per sobre del paviment a una alçada com a mínim igual a la
del sòcol, si existeixen, o a 10 cm. en tot cas. Quan
el pas s’efectuï per un altre sistema,
s'obturarà igualment mitjançant material incombustible i aïllant, sense que aquesta obturació
hagi de ser totalment estanca, encara que
protegirà de la caiguda d'objectes i a la
propagació del foc.

3.2.2.3.Taules per a la selecció de tubs d'acer per a canalitzacions elèctriques i
caixes derivació
CAPACITAT EN NOMBRE DE CONDUCTORS I CAIXES A UTILITZAR
DIÀMETRE
DEL TUB

SECCIÓ NOMINAL DEL CONDUCTOR
NOMBRE DE CONDUCTORS

Mètri D. inter 1,5 2,5 4
ca

6

10

16

25

2x0,7 4x0,22
6x0,22

8x0,22

RG-59

10x0,22

6x0,5

CAIXA
DERIVACIÓ
METÀL.LICA
PLASTIFICADA

2x2x0,14 (mínima)

16

13,9

5

3

2

1

1

0

0

4

3

2

1

1

20

17,9

8

5

4

2

1

1

0

6

6

4

2

2

25

22,9

13

9

7

4

3

2

1

11

10

6

4

3

32

29,5

22

16

12

7

5

3

2

18

17

11

7

5

40

37,5

36

26

20

11

8

6

3

30

28

18

12

9

105x155x61

50

47

57

41

32

18

12

9

6

48

44

28

19

15

156x206x83

63

60

94

67

52

30

20

15

9

78

72

47

31

24

206x256x93

105x105x49

TAULA AUXILIAR DE SECCIONS TOTALS PER A UN NOMBRE DETERMINAT DE CONDUCTORS
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SECCIONS NOMINALS
NOMBRE DE
CONDUCTORS 1,5 2,5 4
6
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10
19
29
38
48
58
67
77
87
96
106
115
125
135
144
154
164
173
183
192

14
28
42
55
69
83
97
111
125
138
152
166
180
194
208
222
235
249
263
277

18
36
54
72
90
109
127
145
163
181
199
217
235
253
271
289
308
326
344
362

31
62
93
125
156
187
216
249
281
312
343
374
405
436
468
499
530
561
592
623

45
91
136
182
227
272
318
363
408
454
499
544
590
635
680
726
771

16

25

61
122
182
243
304
365
426
487
547
608
669
730
791

95
190
285
380
475
570
665
760

4X0,22
6x0,22
13
25
38
50
63
75
88
101
113
126

8X0,22
10x0,22
20
39
59
79
98
118
137
157
177
196

RG-59
30
60
91
121
151
181
211
242
272
302

6x0,5
2x2x0,14
38
77
115
154
192
231
269
308
346
385

CAPACITAT DE SECCIÓ DE CONDUCTORS DELS TUBS DE PROTECCIÓ
DIÀMETRE DEL TUB
Inter.

SECCIÓ TOTAL INTERIOR

SECCIÓ
ÚTIL
MÀXIMA
SEGONS R.E.B.T.

(mm²)

(mm²)

Mètrica

D.

(nominal)

(mm)

16

13,9

152

51

20

17,9

252

84

25

22,9

412

137

32

29,5

683

228

40

37,5

1.104

368

50

47

1.735

578

63

60

2.827

942

3.2.3.- Conductors
Serà no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb
característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 PART 4 ó 5, o a la norma UNE
21.1002 (segons la tensió assignada al cable) compleixen aquesta prescripció.
Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com “no
propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1
compleixen aquesta condició.
EL cable elèctric destinat a circuits de serveis de seguretat no autònoms a circuits de serveis
amb font autònoma centralitzada haurà de mantenir el servei durant i després de l’incendi, sent
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conforme a les especificacions de la norma UNE EN 50.200 i tindran emissió de fums i opacitat
reduïda.
L'estesa dels conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin fixats els punts de protecció
sobre tubs metàl·lics rígids
En cap cas es permetrà la unió de conductors, com connexions o derivacions per simple
cargolament o arrollament entre sí dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre
utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituent blocs o regletes de connexió;
pot admetre's també la utilització de brides de connexió. Sempre hauran de realitzar-se en
l'interior de caixes de connexió o derivació. Els conductors de secció superior a 1 mm² hauran de
connectar-se per mitjà de terminals adequats, de manera que mai les connexions quedin
sotmeses a esforços mecànics.
Tots ells aniran convenientment numerats, indicant el circuit i línia que configuren.

3.2.4.- Quadres elèctrics
El quadre/s elèctrics estaran constituïts pels cossos necessaris per tal d’albergar les sortides
dissenyades al projecte i preveure una possible ampliació (reserva no equipada).
En el cas que els quadres elèctrics estiguin previstos en el pressupost, abans d'iniciar la
construcció dels quadres, el Contractista haurà de verificar, amb tota precisió, les cotes
d'emplaçament i presentar els plànols complets, a escala de l'interior i frontal, per a la seva
aprovació prèvia per la Direcció Facultativa. La no presentació d'aquesta documentació no
eximeix de l'obligació d'ajustar-se als criteris de detall de la Direcció Facultativa i seran a càrrec
del Contractista les modificacions o substitucions a les què hi hagués lloc, sent així mateix motiu
de penalització.
Els quadres elèctrics dels aparcaments seran construïts sota les mateixes característiques, i
arquitectura que la resta d’aparcaments de la xarxa que estàn telecomandats elèctricament.
En el present Plec es consideraran inclosos, encara que no s'indiquin expressament, la totalitat
de materials, components i accessoris necessaris o convenients, segons el criteri de la Direcció
Facultativa per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament.
Igualment es consideraran inclosos l'elaboració d'esquemes, identificació de components i
instruccions completes de manipulació i manteniment.
Tots els materials hauran de ser objecte d'aprovació per la Direcció Facultativa, la qual podrà
verificar les vegades que consideri oportú, la construcció del quadre, fins i tot en els tallers del
Contractista o dels seus subministradors.
El grau de protecció que oferirà l'armari depenent de la seva ubicació vindrà regulat pel
reglament electrotècnic de baixa tensió.

3.2.4.1 -Característiques generals dels quadres dels aparcaments.
En el cas d’aparcaments els quadres elèctrics (un quadre de distribució general, un subquadre
de ventilació, un subquadre cabina control, un subquadre de bombes i tants subquadres d’escala
com escales hi hagi) seran subministrats per la propietat a peu d’obra.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

65

Projecte Tècnic d’instal·lació d’un sistema de detecció de places lliures a l’aparcament Porta de Sarrià

El contractista disposarà de les mesures reals dels quadres i prèviament a que la propietat aporti
els quadres elèctrics ja haurà comprovat que amb les cotes previstes, que l’emplaçament
definitiu ja està preparat per posar-hi els quadres.
Un cop allà el contractista, estigui expressament indicat als amidaments o no, s’ocuparà de
traslladar els quadres des de l’exterior de l’obra fins la ubicació definitiva, els col·locarà sobre la
bancada si aquesta existeix i si no on indiqui la D.F com a posició definitiva fent-se càrrec dels
mateixos.
Si els quadres en el moment que arribin a obra “a decisió de la propietat i Direcció Facultativa” no
es poguessin situar a la seva ubicació definitiva, el contractista serà el responsable dels mateixos
fins al moment del lliurament de l’obra.
En cas de ser necessari la propietat demanarà l’ensamblatge dels diferents cossos al constructor
del quadre un cop estiguin adequadament situats per la constructora.
L’instal·lador autoritzat (segons reglament electrotècnic de baixa tensió) serà qui connectarà als
bornes dels quadres el cablejat procedent de la instal·lació a les bornes de la sortida
corresponent (estigui o no especificat als amidaments).
El cablejat que arribi al quadre independentment estigui indicat a la pròpia borna, haurà d’estar
identificat al circuit al que pertany.

3.2.5.- Equips de mesura
Els equips de mesura seran subministrats per l’empresa subministradora d’energia i adequats
segons normativa vigent.

3.2.6.- Circuit de Posta a terra
Tot el circuit de posta a terra complirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i s’executarà
segons estigui especificat al projecte.
La instal·lació de posta a terra en baixa tensió, tindrà un sol punt de prova situat a la cambra de
quadres elèctrics.
El valor de la resistència estarà conforme a les normes de protecció i funcionament de la
instal·lació, i es mantindrà d’aquesta manera al llarg del temps, amb una resistència màxima de
la instal.lació de 8 ohms, de manera que es garantirà que mai podrà donar tensions de contacte
superiors a 24V en el cas de local o emplaçament conductor i 50V en els demés casos.

3.2.6.1.- Presa de terra
La unions de la pressa de terra entre els elements o parts conductores d’una instal·lació i
l’elèctrode o grup d’elèctrodes enterrats al terra serà sense fusibles ni dispositius de protecció, és
a dir contínua i permanent; la secció del conductor metàl·lic utilitzat serà la suficient segons les
característiques elèctriques de la instal·lació.
La pressa de terra constarà d’arqueta (arqueta de serveis de polipropilè amb mesures interiors
de 25 cm i exteriors de 35cm) amb tapa de fundició en duralumini (mesura interior 25 cm, exterior
30 cm), barra de compensació de potencial (amb terminals de connexió tipus UPRESA LT-2,
cargols d’acer inoxidable per cables de 35 a 70 mm2 de secció), tub d’humidificació de PVC,
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elèctrodes (composats per cable de Cu de 50 mm2 de secció i material conductor
quibacsol), sistema de drenatge (grava) i perforació de reserva.

tipus

Garantirà uns elèctrodes de gran durabilitat i màxim rendiment, estarà equipada amb un sistema
d’automanteniment, no precisarà d’obra civil pròpiament, haurà de ser fiable, segura, tenir gran
capacitat d’absorció, mínima impedància al xoc en descàrrega alta freqüència, màxima superfície
de contacte amb el terreny i garantir la correcta connexió dels elèctrodes amb el terreny.

3.2.7.- Proves i assaigs
3.2.7.1.- Generals
El Contractista garantirà, després de l'acabament dels treballs, que tots els sistemes estan en
condicions per a una operació elèctrica perfecta, d'acord amb la normativa oficial i la millor
pràctica.
Aquelles instal·lacions, les proves i assaigs de la qual estiguin legalitzades pel Ministeri
d'Indústria o altra Organisme oficial, es provaran i assajaran d'acord amb a aquestes normes.
El Contractista assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d'aquest projecte i hauran de ser
aprovats abans de la seva acceptació.
Es realitzaran els següents assaigs generals, sent el Contractista qui subministrarà l'equip i
aparells necessaris per a dur-los a terme:





Examen visual del seu aspecte.
Comprovació de dimensions, seccions, calibres i connexions, etc.
Proves de funcionament i desconnexió automàtica.

3.2.7.2.- Parcial en obra
Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant de la Direcció Facultativa abans de ser
cobertes per parets, falsos sostres, etc.

3.2.7.3.- En fàbrica
La Direcció Facultativa serà autoritzada a realitzar totes les visites d'inspecció que consideri
necessàries a les fàbriques on s'estan realitzant treballs relacionats amb aquesta instal·lació.

3.2.7.4.- Assaigs i prova de material
3.2.7.4.1.- Prova de rutina de materials
Tindrà per objecte comprovar la qualitat dels materials que integren el conjunt de la
instal·lació, dels que a continuació es ressalten els més importants.
Conductors:
Es procedirà a la prova de rigidesa de l'aïllament, que haurà de ser tal que
resisteixin durant un minut una prova de tensió de dues vegades la nominal, més 1000
Volt, a freqüència de 50 Hz.
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La prova d'aïllament s'efectuarà també en forma que, com a mínim, la seva resistència
sigui en relació al mínim que li correspongui, inversament proporcional a la longitud total,
en hectòmetre de les canalitzacions, segons l'article 2.9 del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió, de la Instrucció Número 19.

3.2.7.4.2.- Prova de muntatge
Una vegada acabat el muntatge, abans de procedir a donar-li servei, es comprovarà
novament la rigidesa dielèctrica de la instal·lació, a efectes de comprovar el perfecte
aïllament dels conductors, borns i connexions, després d'efectuada la instal·lació.

3.2.7.4.3.- Prova de recepció
Finalment, en l'acte de recepció, s'efectuaran proves del conjunt de les instal·lacions.
Tindran per objecte comprovar el perfecte funcionament i el rendiment de la instal·lació.
Entre d'altres es comprovaran els següents extrems:
-Regulació dels relés de màxima dels limitadors de corrent.
-Dispar i regulació de tots els productes.
-Comprovació de tots els circuits que composen la instal·lació.
-Mesura de la resistència de la presa de terra general, que haurà de ser inferior a 8 ohms.

3.3.- INSTAL.LACIÓ DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
3.3.1.- Consideracions generals
Els materials, sistemes i execució del muntatge haurà de ajustar-se a les Normes legals d'obligat
compliment.
Les empreses instal·ladores hauran d'estar inscrites en el Registre d'Empreses Instal·ladores de
Sistemes de Protecció Contra Incendis, de la Direcció General de Seguretat Industrial del
Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.
Tots els aparells, equips, sistemes o els seus components han de tenir la corresponent marca de
conformitat a normes.

3.3.2.- Canonades d'acer galvanitzades
Les mateixes especificacions que per la 'instal·lació de fontaneria.

3.3.3.- Pintura i senyalització
Els passamurs i suports hauran de recobrir-se amb dues mans de pintura antioxidant.
Les canonades d'acer galvanitzat que estiguin enterrades hauran d'estar tractades amb pintura
asfàltica o un altre tractament anticorrosiu en tota la longitud.
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Tots els circuits s'identificaran amb colors normalitzats i s'hi indicarà convenientment el sentit de
la direcció del fluid en les conduccions.
Els equips de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis (extintors, boques d’incendi,
polsadors manuals d’alarma i dispositius de dispar de sistemes d’extinció) s’han de senyalitzar
mitjançant senyals definides a la norma UNE 23033-1 segons la mida i han de ser visibles inclòs
en cas de fallada al subministre d’enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents, les seves
característiques d’emissió lluminosa ha de complir l’establert a la norma UNE 23035-4:1999. Els
cartells seran d’alumini i estaran fixats al parament amb cargols.

3.3.4.- Conductors
Les mateixes especificacions que per a la instal·lació d'electricitat.

3.3.5.- Conductes
3.3.5.1.- Traça
Les mateixes especificacions que per a la instal·lació d'electricitat.

3.3.5.2.- Execució de la instal·lació
Les mateixes especificacions que per a la instal·lació d'electricitat.

3.3.6.- Equips
3.3.6.1.-

Equip de mànega (BIE f 25 mm) certificada N segons UNE 23.403

En quant a l'equipament de mànega, s’instal·laran boques d'incendi equipades amb mànega de
25 mm. de diàmetre, que cobreixin la totalitat del recinte, d'acord amb el CTE.
La distància entre qualsevol punt del local protegit fins la BIE més pròxima no superarà els 25m i
n’hi haurà una situada sempre a menys de 5 m dels accessos. A prop de cada equip s’haurà de
posar un cartell indicador d'alumini (veure especificacions a l’apartat 3.3.3)
Composta de debanadora fixa d'alimentació axial amb dispositiu de canvi de direcció. Pannell de
control amb vàlvula de bola i manòmetre, 20 m. de mànega semirrígida de f 25 mm., estanca a
una pressió de 15 Kg/cm². Certificada N segons UNE 23091. Llança d'ABS de triple efecte
roscada interiorment a 1" gas per al seu acoblament a la mànega. Tindrà un cabal mínim de 100
lts/min. a 3,5 Kp/cm². Vàlvula de pas, de llautó de 25 mm., roscada a 1" gas. Portarà muntat un
indicador de pressió de 1 a 16 Kp/cm².
Aquest conjunt anirà muntat dins d'un armari de planxa metàl·lica de 1,5 mm. de gruix de mides
600 x 750 x 250 mm., pintat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 amb un gruix no inferior a
60 micres. El conjunt estarà certificat N segons UNE 23.403.
El pla frontal de l'armari consistirà amb un marc d'acer inoxidable polit, per a muntar plàtic pretallat, amb pany i frontisses integrades i pany quadrat. El plàstic, portarà la 'inscripció "Trenqueulo en cas d'incendi".
Els equips es muntaran de forma que el centre de la mànega quedi a una alçada de 1,5 m. del
paviment.
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3.3.6.2.- Columna seca
Els aparcaments amb tres o més plantes sota nivell de carrer o quatre plantes per sobre, seran
protegits per una instal·lació de columna seca, amb connexions a totes les plantes.
Aquesta instal·lació es composarà de:
Escomesa al exterior o I.P.F.-41. Provista de connexió siamesa amb claus de bola incorporades,
ràcords de 70 mm., que s’ajustaran a la norma UNE 23-400-81, tapes subjectades amb cadenes,
i clau de purga de 25 mm.
Estarà allotjada en una fornícula de 55 cm. d’amplada, de 40 cm. d’alçada i 30 cm. de fondària,
el marc estarà pintat amb color vermell RAL-3000 i la porta serà blanca amb la inscripció
“Columna seca - Ús exclusiu bombers”, amb lletra vermella.
La tapa disposarà de tanca de simple lliscament per a clau de quadradet de 8 mm. i frontisses en
la part inferior que permetin el seu total abatiment.
Es disposarà a la façana, amb el centre de les seves boques a 90 cm. del terra, en lloc
accessible al Servei d’Extinció d’Incendis i Salvaments, i al més pròxim possible a la columna.
S’evitarà la col·locació d’elements que puguin obstaculitzar la seva visibilitat.
Connexió de sortida per planta o I.P.F.-39. Les boques de sortida disposaran de connexió
siamesa amb claus de bola incorporades, ràcords de 45 mm., que s’ajustaran a la norma UNE
23-400-81, amb tapes subjectades amb cadenes.
Estaran allotjades en fornícules de 55 cm. d’amplada, 35 cm. d’alçada i 30 cm. de fondària,
provistes de tapa de vidre amb la inscripció “Columna seca - Ús exclusiu bombers”, en lletra
vermella. La tapa disposarà de tanca de simple llisament per a claus de quadradet de 8 mm. i
frontisses en la part inferior que permetin el seu total abatiment.
Estaran situades en els recintes d’escala o en els vestíbuls previs a aquestes, amb el centre de
les seves boques a 90 cm. del terra.
La canonada serà d’acer galvanitzat sense soldadura i tindrà un diàmetre nominal de 80 mm.
El sistema de columna seca es sotmetrà, abans de la seva posada en servei, a una prova
d’estanqueïtat i resistència mecànica, sotmetent-lo a una pressió estàtica de 1.470 kPa (15
kg/cm2 ) durant dues hores, com a mínim, i no han d’aparèixer fuites en cap punt de la
instal·lació.
Aquests equips hauran d’anar senyalitzats veure especificacions a l’apartat 3.3.3

3.3.6.3.- Extintors
Els extintors es disposaran en armaris metàl·lics amb clau unificada de dimensions 350 x 750 x
250 mm., de característiques similars als de les mànegues. La part superior dels extintors
quedarà instal·lada com a màxim a una alçada de 1,70 m. sobre el paviment. El ganxo per a
penjar l'extintor estarà sòlidament fixat. Sobre l’armari hi haurà un rètol segons especificacions
apartat 3.3.3
Extintors portàtils de CO2: Capacitat de càrrega de 5 Kg de CO2. Classificació 34-B segons ITC
MIE-AP 5, i UNE 23110-84. Aparell conformat en acer sense soldadura. Vàlvula de llautó de tir
ràpid, vàlvula de seguretat, mànega i difusor recte. De funcionament manual. Disposarà d'un
ganxo per penjar. Situats preferentment a les dependències d'aparellatge elèctric.
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Extintors portàtils de pols ABC:
Capacitat de càrrega de 6 Kg de pols polivalent ABC.
Classificació 21A 113 B segons ITC MIE-AP 5 i UNE 23110-84. Pressió incorporada mitjançant
l'agent impulsor nitrogen rectificat. Aparell conformat en acer embotit. Vàlvula de llautó. Tir ràpid.
Provist de manòmetre i comprovador de pressió. Amb mànega. Funcionament manual. Pressió
de prova 20-25 Kp/cm². Indicat per a focs tipus A,B,C. Acabat superficial amb pintura epoxídica
de fornejat. Disposarà de ganxo per a penjar a l'interior de l'armari corresponent. Situats a les
naus d'aparcament, segons el CTE, 1 per cada 15 m. de recorregut.

3.3.6.4.- Detectors tèrmics
Aquests detectors seran termovelocimètrics i termostàtics combinats. Generaran resposta davant
una elevació brusca de temperatura o bé quan aquesta assoleixi un valor predeterminat. Podran
muntar-se directament en el sostre, utilitzant la pròpia carcassa com a caixa de connexió.
Tindran possibilitat de sortida per a pilot indicador remot. La secció del cable a utilitzar serà de
1,5 mm². La tensió d'alimentació serà de 16 a 27 Volt c.c. Consum en repòs de 65 micro A a 25
graus C. Consum en alarma 100 mA màxims. Temperatura de treball de -10 graus C.
Temperatura d'engegada (termostàtic) 58 graus C ±4 graus C. Temps de resposta amb
increment de temperatura de 10 graus C per minut, entre 30 segons i 4 minuts. Material
termoplàstic ABS. Color blanc.

3.3.6.5.- Central de detecció
Podrà controlar opcionalment de 1 fins a 16 zones. Podrà governar, a distància, un
dispositiu d'alarma òptic-acústic, a més del control de la ventilació del local. Admetrà la
possibilitat d'efectuar proves reals d'alarma i d'avaria, possibilitat de desconnexió de zona
individualment, desconnexió de l'alarma interior i exterior, vigilància automàtica de la línia de
xarxa "AC". L'alimentació dels detectors és de 24 Volt i dos fils. Podrà treballar amb qualsevol
tipus de detectors, tèrmics, termovelocimètrics, etc. Podrà treballar amb polsadors manuals
d'alarma, intercalats en les línies de detecció. Podrà instal·lar-s’hi el mòdul que permet controlar
el tancament automàtic de les portes tallafoc, l'engegada de l'extinció automàtica combinant dues
zones, sirenes d'alarma exteriors, etc., i podrà regular el temps d'engegada entre 3 i 180 sg.
Inclòs mòdul master per al control del sinòptic.
Tensió de xarxa 220 Volt ±10%. Freqüència de xarxa 50 Hz. Tensió de bateries 24 Volt.
Corrent de bateries de 1,9 A/hora a 6 A/hora. Tensió nominal del carregador de bateries 27,6
Volt. Autonomia de les bateries superior a 33 hores. Tensió d'alimentació detectors 24 Volt.
Consum en repòs per zona, 120 mA. Limitació de corrent en línia de detecció 70 mA.

3.3.6.6.- Portes tallafoc
Les portes per a instal·lar als vestíbuls d'independència, seran EI (2) 60 C5, compliran el CTE i la
norma UNE 23.802/79.
Tindran mínim 0,80 m. de pas lliure.
Hauran de portar una placa identificativa on hi constarà la norma a la que està subjecte, la
resistència al foc, el número de fabricació i el número d’assaig.
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En el cas que el bastiment tingui rigiditzador inferior, aquest haurà de quedar per sota del
paviment. En aquest cas l'aresta inferior de la porta, tindrà una cinta intumescent o qualsevol
altres sistema que compleixi les normes.
S’haurà d’aportar documentació justificativa descrita a l’apartat de “documentació justificativa de
l’obra realitzada”.

3.3.6.7.- Retenidors de portes tallafoc
Per les portes tallafoc dels vestíbuls d'independència, hi hauran uns electroimants a 24 V cc.,
que les retindran obertes. En cas d'incendi la centraleta de detecció tallarà l'alimentació dels
electroimants, i les portes per la força de les seves molles es tancaran.
Els electroimants estaran instal·lats perfectament protegits, en caixa d'alumini de fosa, la que
portarà un polsador poc visible per tallar l'alimentació de l'electroimant.
La central d'alimentació a 24 V. cc. i potència adequada, amb bateries i autonomia de dues
hores, serà exclusivament per als retenidors.

3.3.7.- Proves i assaigs de la instal·lació
Pel que fa a la xarxa d'aigua, seran les mateixes que per a la instal·lació de fontaneria.
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3.4.- INSTAL.LACIÓ D'ENLLUMENAT
3.4.1.- Normes tècniques generals
Les especificacions constructives i normes de muntatge, que a continuació es definiran, fan
referència a la instal·lació d'enllumenat interior i exterior de l'aparcament.
En tots els equips d'enllumenat per fluorescència, les lluminàries estaran equipades amb les
corresponents reactàncies electròniques amb precaldeig, d'acord amb les normes esmentades.

3.4.2.- Característiques dels aparells d'enllumenat ordinari
En naus, rampes i accessos. Es disposarà una regleta per a tub fluorescent vist, de xapa d’acer
tractada amb pintura epoxi, endurida tèrmicament. La regleta tindrà un grau de protecció superior
a 53, Classe I i estarà protegida de la humitat, amb tapa en la part superior i separadors de
material plàstic o similar a la zona de contacte amb el forjat. El tub fluorescent serà de color blanc
fred.
Les regletes estaran equipades amb reactàncies electròniques amb precaldeig accessibles per
mitjà de les dues femelles que fixen la tapa superior. I, estarà preparada per a l’entrada del tub
metàl.lic amb maniguet, rosca, contrarrosca i protecció de tub plàstica.
En escales i dependències. Les lluminàries seran tancades amb difusor.
Les lluminàries situades en les dependències d'accés al públic, seran molt resistents, estaran
fixades fortament i no seran susceptibles de ser robades per mitjans senzills. Els tubs que les
alimentin seràn encastats a paret.

3.4.3.- Característiques dels aparells d'enllumenat d'emergència
Seguiran la instrucció ITC-BT28 apartat tres de les instal·lacions en locals de pública
concurrència del Reglament electrotècnic de baixa tensió i el codi tècnic de l’edificació secció SU
4.
Comptaran amb circuits d’emergència tot recorregut d’evacuació, els passadissos i escales que
condueixin a l’exterior o zones generals del edifici,
Enllumenat emergència nau. Seran lluminàries per a allotjar làmpades fluorescents.
Construïdes segons Norma UNE 20-392-75. Autonomia 1 hora. Bateria formada per
acumuladors estancs de Níquel-Cadmi (alta temperatura). Protecció IP 42. La instal·lació podrà
realitzar-se en paret o sostre. Tensió d'alimentació 220 V. Funcionament: Emergència: 1
làmpada PL. Senyalització amb diode led. Fusible de protecció. Els equips donaran una
lluminància de 5 lux en els passadissos.
Els equips d’enllumenat d’emergència tindran la certificació corresponent.
Enllumenat emergència escales i dependències. Seran lluminàries per a allotjar làmpades
fluorescents. Construïdes segons Norma UNE 20-392-75. Autonomia 1 hores. Bateria formada
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per acumuladors estancs de Níquel-Cadmi (alta temperatura). Protecció IP-42. La instal·lació
podrà realitzar-se en paret o sostre. Tensió d'alimentació 220 V. Funcionament: Emergència: 1
làmpada PL. Senyalització amb diode led. Fusible de protecció.
Els equips d’enllumenat d’emergència tindran la certificació corresponent.

3.4.4.- Enllumenat exterior (públic)
Compliran el Plec de Condicions de l'Ajuntament de Barcelona.

3.4.5.- Proves i assaigs
3.4.5.1.- Assaigs en fàbrica
El Contractista haurà de presentar un protocol d'assaigs realitzats pel fabricant, en el que
garanteixi les característiques dels materials. Haurà d'incloure totes les dades necessàries que
complimentin les especificacions del projecte.
La Direcció Facultativa serà autoritzada a realitzar totes les visites d'inspecció que estimi
necessàries a les fàbriques on s'estiguin realitzant treballs relacionats amb aquesta instal·lació.
Els materials i equips d'origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat
fixades en les NTE, així com les corresponents Normes i disposicions vigents, relatives a
fabricació i control industrial o, en el seu defecte, les Normes UNE corresponents.

3.4.5.2.- Assaigs en obra
Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant la Direcció Facultativa, abans de ser
cobertes pels elements d'acabat (assaigs parcials) i amb els acabats col·locats (assaigs totals).
La Direcció Facultativa podrà rebutjar, sense perjudici de la Propietat, el lot dels objectes al qual
pertany aquell que no compleixi les condicions.
Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'Origen Industrial i que acrediti el
compliment de les condicions, normes i disposicions referides en aquest document, la seva
recepció podrà realitzar-se comprovant únicament les característiques aparents.
Les proves del nivell d’il·luminació es faran d'acord amb els càlculs de la Memòria. Es realitzaran
mitjançant un luxòmetre degudament calibrat. La mesura s'efectuarà en punts diferents, a nivell
del paviment, de manera que permeti definir les corbes isolux. La mesura es farà amb tots els
acabats de superfície executats i quan les làmpades portin, com a mínim, 400 hores de
funcionament.
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3.5.- INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ I CONTROL DE GASOS
3.5.1.- Normes tècniques generals
Els materials i execució del muntatge hauran d'ajustar-se a les normes oficials vigents.
En aquells casos en què no hi hagi contradicció amb la normativa oficial o amb les Normes
Tecnològiques del Ministeri del Habitatge i mentre la Direcció Facultativa no especifiqui res en
contra, el Contractista haurà d'ajustar-se a la normativa DIN.

3.5.2.- Motors
Els motors seran trifàsics amb aïllament elèctric Classe F i protecció segons IP-54. Homologats
segons CTICM 88G166 (400ºC/2H). La velocitat idònia estarà compresa entre 750 i 1000 rpm.
En casos excepcionals podrà arribar fins a 1500 rpm. sempre i quan es corregeixi el nivell de
soroll admès segons l’ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona. Els rodaments
seran amb lubricant de per vida, sense necessitat de manteniment.

3.5.3.- Ventiladors
Els ventiladors aniran allotjats en caixes metàl·liques construïdes en acer laminat. L’hèlix serà
d’al.lumini. Disposaran d’aïllament interior a base d’una capa de 40 mm. de vidre amb una
capacitat d’absorció acústica apropiada segons càlculs justificatius. Disposaran també de
silenciadors acústics construïts amb una envoltant de planxa galvanitzada amb junta corredissa o
semblant i plegat per rigidització en junta de diamant. Disposaran de lames de fibra de vidre de
50 mm. de gruix disposades en forma paral·lela al flux de l'aire, amb una capacitat de l’estudi
d'absorció acústica adequada als nivells màxims.
Els ventiladors portaran la corresponent placa de característiques amb totes les dades que
defineixen la màquina. I en cap cas el consum del motor serà superior al nominal.
El conjunt ventilador-motor ha de poder suportar, com a mínim, una temperatura de 400 ºC
durant 90 minuts (CTE)

3.5.3.1.-

Elements antivibratoris

Tots els equips amb parts mòbils hauran d’instal·lar-se amb les recomanacions del fabricant,
posant especial atenció en la seva anivellació i alineació dels elements de transmissió.
Hauran d'estar dotats dels antivibradors, que recomani el fabricant, amb la finalitat de no
transmetre vibracions a l'edifici.
Seran de tipus suport metàl·lic o cautxú. Els de cautxú seran de tipus antilliscant.
Els antivibradors quedaran instal·lats de forma que suportin igual càrrega.
La forma de fixació dels antivibradors han d'ésser aquella que permeti millor la funció a que es
destinin, podent-se realitzar mitjançant espàrrecs o cargols.
Les connexions dels equips amb els conductes es realitzarà mitjançant juntes elàstiques.
La boca de descàrrega i, eventualment, l'oïda d'aspiració del ventilador estaran connectats a la
resta de la instal·lació per mitjà de material flexible.
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3.5.4.- Conductes metàl·lics
3.5.4.1.- Conductes rectangulars
3.5.4.1.1.- Construcció
Seran realitzats mitjançant engalletat amb juntes tipus Pittsbourgh o semblant, utilitzant, en la
seva totalitat, xapa d'acer galvanitzat de primera qualitat
En els cons de transformació immediats a la boca d'impulsió dels ventiladors, el gruix de xapa
augmentarà en un grau, respecte al que li correspondria per la seva dimensió major, segons la
taula anterior. Els conductes horitzontals seran registrables, amb trapes separades cada 10 m. i
pels extrems; els verticals seran per la base.
Els conductes seràn de classificació 600ºC/1,5.

3.5.4.1.2.- Unions entre trams
Les unions entre trams, la dimensió major dels quals sigui igual o inferior a 800 mm., es
realitzaran amb corredissa-baioneta o altre sistema amb prou garantia. En els angles hauran
d'introduir-s'hi xapes angulars de tancament.
Les unions entre trams, la dimensió major dels quals sigui superior als 800 mm., es realitzaran
mitjançant marcs d'angle de 30 x 30 x 3 mm. de dimensió mínima.
Les unions entre trams de traçat vertical es realitzaran preceptivament amb marcs d'angle de 30
x 30 x 3 mm., sigui quina sigui la seva dimensió.
Les juntes corredisses reforçades es realitzaran en xapa galvanitzada de 1,2 mm. de gruix.
Els marcs d'angle seran soldats i galvanitzats al bany una vegada construïts. Els cargols d'unió
seran cadmiats.

3.5.4.1.3.- Reforços
Tots els elements rectes dels conductes seran reforçats mitjançant plecs sendzimir; els de costat
major fins a 150 mm; en els de costat major superior a 900 mm. se'n disposarà un per cada
metre com a màxim.
En aquells trams, la dimensió major dels quals sigui superior a 900 mm., es col·locaran reforços
exteriors d'angle galvanitzat de 30 x 30 x 3 mm. per a rigiditzar el conducte.

3.5.4.1.4.- Suports i suspensions
Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzats al bany; les varilles i arandeles,
cadmiades.
Les suspensions seran amb perfil conformat en fred, penjat a l'obra amb tacs de resistència
suficient, varilla roscada M-8, arandeles i femelles.
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3.5.4.1.5.- Peces accessòries
La construcció serà similar als trams rectes de conductes, mitjançant tanques i unions per
plegats de la xapa. No seran admeses les soldadures per punts.
Les corbes tindran un radi interior mínim de 150 mm. i no inferior a 0,5 vegades l'ample dels
conductes, excepte en aquells casos en què per imperatius d'espai la Direcció Facultativa
autoritzi un radi inferior.
Els canvis de secció s'efectuaran amb un angle màxim de 15 graus sexagesimals, entre cara i
eix de conducte.

3.5.4.2.- Conductes circulars
3.5.4.2.1.- Construcció
Estaran constituïts per tubs d'acer galvanitzat, de primera qualitat, rígids, de construcció
helicoidal i seran llisos interiorment.
La seva fabricació serà estàndard i procedirà d'una firma especialitzada i experimentada en
aquest tipus de fabricació.
Els gruixos de la xapa d'acer hauran de ser, segons el diàmetre del conducte i quan no s'indiqui
expressament el contrari, els següents:

Diàmetre (mm)

Gruix mínim (mm.)

Fins a DN 200

0,6

De 201 a 450

0,7

De 451 a 1.000

1

De 1.001 a 1.800

1,2

Major de 1.800

1,5

Les peces de transformació a conductes rectangulars, reixes i altres elements es realitzaran
d'acord amb allò que s'ha especificat per als conductes rectangulars.
Els conductes horitzontals seran registrables, amb trapes separades cada 10 m.; els conductes
verticals seran registrables per la base. Els extrems dels horitzontals seran registrables.

3.5.4.2.2.-

Unions entre trams i peces accessoris

Les unions entre trams seran per maniguets d'unió fins a DN 800 i directament a les peces
accessoris (colzes, tes, etc.), essent aquestes mascle i els trams femella.
Les unions, en general, per a diàmetres superiors a DN 800 es realitzaran per brides d'angle de
30 x 30 x 3 mm. de dimensió mínima.
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Les unions entre trams de traçat vertical es realitzaran preceptivament mitjançant brides d'angle
de 30 x 30 x 3 mm.
Els marcs de brides d'angle seran galvanitzats al bany, una vegada construïts. Els cargols d'unió
seran cadmiats.
Per a l'estanqueitat, en les unions s'hi interposarà massilla adequada o juntes de Klingerit,
segons els casos.

3.5.4.2.3.- Reforços
Per a diàmetres superiors a DN 800 mm. es col·locaran reforços exteriors d'angle gavanitzat de
30 x 30 x 3 mm. per a rigiditzar el conducte.

3.5.4.2.4.- Supports i suspensions
Igual que per als conductes rectangulars.

3.5.4.2.5.- Peces accessoris
Igual que per als conductes rectangulars.

3.5.4.3.- Passamurs
En els passos de sostres, envans, i, en general, qualsevol element constructiu, es col·locaran
passamurs de xapa d'acer galvanitzat rectangular o circular, segons el tipus de conducte, de
dimensions o diàmetres suficients per a contenir, entre el conducte i peça passamur, llana
mineral de 25 mm. de gruix i una densitat de 80 Kp/cm². El conjunt passamur més camisa haurà
de sobresortir 100 mm. a ambdós costats del parament travessat.
Es disposarà, així mateix, a cada costat del sostre, mur o envà travessat, del corresponent floró i
tapajuntes, preferentment del mateix material.

3.5.4.4.- Condicions d'acceptació o de rebuig
3.5.4.4.1.- Materials
En el moment de la recepció en obra dels materials, es comprovarà que aquests han estat
fabricats seguint les prescripcions i les normes corresponents indicades en aquest Plec.
Es presentaran certificats de proves per als equips i materials que així s'esmenten (originals o
autenticitats).
Independentment de la presentació dels certificats de proves realitzades en fàbrica als equips
materials, se'ls realitzaran les proves en obra que s'indiquen.

3.5.4.4.2.- Instal·lació
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Proves parcials. Durant la construcció es realitzaran proves de tots els elements que han de
quedar ocults i no es cobrirà fins que aquestes proves parcials donin resultats satisfactoris a
judici de la Direcció Facultativa.
Igualment, s'han de fer proves parcials de tots els elements que indiqui la Direcció Facultativa.
Proves finals. Acabada totalment la instal·lació, d'acord amb les especificacions del projecte,
aquesta es sotmetrà parcialment o en el seu conjunt, a les proves que s'indicaran més endavant.
Per a l'execució de les proves finals, és condició necessària que la instal·lació hagi estat
prèviament equilibrada i posta a punt.
Per als motors elèctrics, es comprovarà que la potència absorbida pels motors elèctrics, en les
condicions de funcionament corresponents al màxim cabal dels ventiladors, és igual o inferior a
la de projecte. Si el ventilador és de volum variable, la comprovació s'efectuarà també al setanta i
quaranta per cent (70 i 40%) del cabal màxim, havent d'ésser les potències absorbides iguals o
inferiors a les de projecte.
Per a ventiladors es mesuraran el cabal, les pressions totals en l'aspiració i la descàrrega i la
velocitat de rotació i es comprovarà que les condicions de funcionament del ventilador responen
a les de projecte, admetent-se una diferència màxima en més o en menys del deu per cent (±
10%) entre el valor de projecte i la mitja aritmètica de, almenys, tres mesures consecutives.
En els elements per a la impulsió i captació d'aire, es comprovaran els cabals de tots els
elements, admetent-se que la diferència entre aquests i les dades del projecte no sigui superior
en més o en menys al deu per cent (± 10%).

3.5.4.5.- Traça
Es vigilarà el correcta paral·lelisme de les arestes entre si i amb l'estructura dels locals.
Els conductes horitzontals estaran separats com a mínim 5 cm. del sostre i 20 cm. de la paret
vertical.
Quan un conducte creui, per sota, una junta de dilatació del sostre, aquest conducte es separarà
del sostre, en el punt de encreuament, una distància mínima de 20 cm.

3.5.5.- Control de CO i fums
3.5.5.1.- Consideracions generals
La ventilació forçada s'activarà quan el nivell de CO arribi a 50 p.p.m.
Les sortides de ventilació de cada zona de la centraleta seran conduïdes sota tub metàl·lic en les
parts vistes al subquadre de ventilació.

3.5.5.2.- Característiques del detector de CO
El disseny del detector s’adaptarà a les exigències establertes per la norma UNE 100166-04.
Com a mínim s’instal·larà 1 a raó de cada 200 m2 i com a mínim 2 per cada zona de ventilació.
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En presencia de CO, el detector reaccionaria de forma instantània i la recuperació serà
immediata, una vegada desaparegut el gas a detectar, l’aparell estarà disposat per una nova
intervenció, essent el temps de resposta del ordre de uns 10 segons.
El detector donarà una resposta fidel durant un període mínim de quatre anys i serà de fàcil
substitució. Hi haurà un pilot de color verd intermitent que indicarà el funcionament normal i un de
vermell per indicar que s’han superat les 50 ppm. Estabilització ràpida i alta fiabilitat.
La homologació del detector tindrà la contrasenya CDM-8002.
Podrà muntar-se directament en el sostre, mitjançant dos cargols, utilitzant la pròpia carcassa
com a caixa de connexions. La secció mínima dels cables a utilitzar serà de 1,5 mm2, encara
que en qualsevol cas la secció serà la determinada pel fabricant del detector. Per cada zona
s’instal·laran tres cables.

3.5.5.3.- Central de detecció de CO
Model compacte d'una a quatre zones. Cada zona alimentarà i controlarà com a mínim dos
detectors. La disposició dels mateixos no serà inferior a 1 detector per cada 200 m2.
Es composa de:
Pilot ambar indicador d'avaria: S’il·lumina quan es produeix alguna de les següents anomalies:
- Pèrdua de comunicació entre central i detectors.
- Trencament del filament sensor d’un detector.
- Tensió baixa a la línia (entre borns detector).
- Extracció d’un detector.
- Consum excessiu (línia detectors).
- Accionament interruptor d’inhibició.
Pilot vermell indicador d'alarma: S’il·lumina quan la concentració de CO supera les 100 p.p.m.
Quan aquests pilots accionen el senyal òptic, entren en funcionament els relés d'extracció i
alarma respectivament. Els relés d'extracció són individuals per zones, proporcionant una sortida
lliure de tensió, mentre que en el cas de l'alarma només és un relé general per a totes les zones,
proporcionant una sortida de tensió de 24 V. de c.c. El nivell de concentració de CO ha de poder
programar-se.
Pilot verd indicador d'extracció: S’il·lumina quan el nivell de concentració supera les p.p.m.
establertes (50 p.p.m.)
Pilot vermell indicador de tall acústic: s’il·lumina quan el senyal acústic ha estat inhibit per la
pulsació de la tecla tall acústic.
Pilot verd indicador funcionament: s’il·lumina de forma intermitent durant un temps d’estabilització
de 30 sg. Després es manté fix indicant que la zona esta en servei.
Interruptor test: efectua la comprovació del bon estat dels indicadors.
Interruptor d’inhibició de zona: s’utilitza per a inhibir els senyals durant el temps d’escalfament
dels detector (posició baixa).
Pantalla: hi haurà una pantalla de tres dígits per la lectura directa i fàcil de les concentracions.
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Els detectors i centraletes seran homologats segons R.D. 2584/1981 - 734/1985 - 2368/1985 105/1988 i acceptats per la Direcció General de Seguretat Industrial del Departament d'Indústria i
Energia de la Generalitat de Catalunya.

3.6.- INSTAL.LACIÓ DE MEGAFONIA
3.6.1.- Micròfon
El micròfon del sistema de megafonia serà amb base de fundició i suport per a operar en sobre
taula. Disposarà de polsador i interruptor d'enclavament en la pròpia base. Dissenyat per a
combinar amb amplificadors equipats amb circuit de preferència d'avisos i dispositius de prioritat.
Serà del tipus dinàmic de bovina mòbil. Sensibilitat - 58 dB, de 100 a 10.000 Hz i 1 micro bar.
Resposta freqüència 200-10000 Hz. Impedància 200 Ohms balancejada. Direccionalitat
cardioide, connexionat amb cable apantallat de 2 m. amb connector DIN de 5 contactes.
Longitud màxima 50 m.

3.6.2.- Altaveu d'alt rendiment
La seva construcció serà funcional al lloc on han de ser col·locats i seran antivandàlics. Estarà
format per dos altaveus de 5" i 2" amb filtre separador de freqüències. Provist de transformador
de línia de 100 V. amb connexions de 15, 10 i 7 Watts.
Resposta freqüèncial de 120-14000 Hz. Pressió acústica 92 Db a 1 KHz. Sistema de fixació per
a permetre la seva orientació en direcció.
Material de construcció: alumini extruxionat d'alta resistivitat química i d'impacte.
La instal·lació serà a base de 2 conductors de 1,5 mm² apantallats.
.

3.6.3.- Amplificador industrial 100 W
L’amplificador de la megafonia de 240 W RMS amb cinc entrades de sensibilitat programable i
sortides de línea de 100 V, 70V i 50V amb baixa impedància. Ha de disposar de dos canals
interns un de programa i l’altre de prioritat. Cada canal tenir un control de volum independent, per
poder ajustar el programa musical a un nivell baix i els avisos microfònics prioritaris a nivell més
elevat.
Ha d’incorporar circuits de protecció tèrmica, contra les sobrecàrregues i protecció contra el
curtcircuit en la línea dels altaveus. Ha de tenir un sistema que eviti l’excesiva saturació del
amplificador per motius de nivells sobreelevats de les senyals d’entrada i reduir la distorsió de
sortida.
Incorporarà una altra funció que permeti prioritzar la paraula.
Ha de permetre situar el micròfon de la cabina de control a una distància de més de 15 m del
equip (l’equip va situat al rack de la cambra de racks annexa a cabina) i ha de permetre poder-se
utilitzar una de les sortides del sistema d’interfonia com entrada a l’amplificador.
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3.6.4.- Intercomunicador cabina de control
El micròfon del intercomunicador que en el cas dels aparcaments es situa per comunicar-se
entre l’interior de la cabina on els vidres dificulten la comunicació parlada entre les persones
situades a l’interior i l’exterior, constarà de tres elements: un pupitre, un mòdul exterior microfon
altaveu i una central d’amplificació i alimentació.
El sistema ha de ser dúplex d’intercomunicació bidireccional simultània totalment automàtic
(mans lliures) amb mòdul antilarsen incorporat.
El pupitre interior, disposarà d’un micròfon amb braç flexible, base de sobretaula. A la base hi ha
l’altaveu d’escolta interior, un pilot d’indicació d’activat de color verd, un polsador d’ON
d’activació, un polsador de desactivat OFF. Té una sortida de senyal balancejada, impedància
600 ohms, alimentació phantom, sensibilitat –67dB (0 dB=1V/microBar), resposta 150Hza a
10Hz, presentació ABS/Metall, color gris antracita, connexió DIN, una longitud de cable de 3m i
pes 400 grams.
El mòdul intercomunicador exterior micròfon altaveu, ha de disposar d’una carcassa
antivandàlica i un suport d’alumini per la seva fixació. La carcassa tindrà d’alçada 500 mm, 80
mm d’amplada i 110 mm de lateral, disposarà d’una regleta a bornes amb cargol, connector DIN,
alimentació a 230 Vac i consum màxim de 10VA. Es situarà a l’exterior de la cabina a una alçada
des de la part baixa del mateix de 1.4 a 1.5 m respecte del terra i es demanarà per situar a la
dreta o esquerra de la finestreta segons estigui especificat als plànols. Tot el cablejat que arriba
al mateix serà encastat, i l’entrada del cablejat serà per la part posterior.
L’amplificador disposarà de connector pupitre interior, connector Micròfon exterior, un controlador
de volum exterior i un controlador de volum interior, sortida d’altaveu interior, fusible de 250mA i
pressa de corrent. Al frontal disposarà d’un interruptor de dues posicions que permetrà
desconnectar el dispositiu.
Les dimensions hauran de ser de 428 mm d’amplada, 330 mm de fondo i 57 cm d’alçada total.

3.7.- CIRCUIT TANCAT DE TV
El circuit tancat de televisió el composaran les càmares, el cablejat de senyals, alimentacions,
equips de grabació i equips de visualització. Tot aquest sistema es realitzarà sota xarxa ethernet.
El visionat de les imatges el farà personal autoritzat i les imatges gravades seran encriptades de
manera que sense la codificació serà impossible veure-les.
Cameres: Es situaran en els llocs estratègics per a poder controlar l'aparcament, entre altres, es
col·locaran en: accessos de vianants (replà superior d'escala per a control d'accés), entrada i
sortida de vehicles, caixers automàtics i previsions, cabina de control, ascensor, passadissos de
circulació de vehicles...
La carcassa de les cameres portarà el suport adequat per a fixar-les al sostre o paret i estarà
dotada de les articulacions necessàries per a poder enfocar en totes direccions.
El mòdul de control, inclou detector de presència, alimentador i selector.
La ubicació de les càmares i mòduls de control es determinarà sempre en obra i no
necessàriament hauran d'anar situats un junt a l'altre.
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Els cables d'alimentació i de senyal estaran protegits contra manipulacions externes mitjançant
tub metàl·lic o similar i prensaestopes en carcassa.
Les òptiques seran ajustables de manera que es regularan a obra.
Equip gravador i servidor: aniran situats al interior del rack de la cambra annexa a cabina.
Monitor: estarà ubicat a la cabina de control raó per la qual s’haurà de passar el cablejat d’àudio i
so, teclat, pantalla i ratolí des de la cambra de rack fins a la seva ubicació definitiva a la cabina
control.
L’alimentació d’aquests equips és específica i a cabina els endolls hauràn d’estar
convenientment identificats. El color dels mateixos serà taronja.

3.8.- SENYALITZACIÓ
Els rètols a col·locar seran:
-Tipus A: Rètol fet amb perfil d'alumini extrussionat, lacat en blanc (epoxi líquid). De dimensions
660 x 220 x 170 mm. Una o dues cares en metacrilat blanc òpal, rotulat segons normativa de la
B.S.M. (lletres, fletxes i símbols) en material adhesiu Scotchcal 3M. Portaran un grup
d’il·luminació fàcilment substituïble, tipus fluorescent Tf 20 W, amb sistema autònom
d’il·luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues hores. Acumulador a bateries de
Níquel-Cadmi. Interruptor de "llavin" únic per a tots els nostres cartells. Previst per a penjar del
sostre separat, per a salvar les conduccions existents i també per a fixar a la paret.
-Tipus B: Igual Tipus A, de dimensions 440 x 220 x 170 mm..
-Tipus C: Igual Tipus A, sense emergència.
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3.9.- INSTAL.LACIÓ D'INTERFONIA
Existiran interfons a: els emissors de tiquets, als validadors, als caixers i previsions de caixers, a
cada entrada d’escala, a cada replà de planta d’escala, a l’ascensor, als controls d’accessos de
vianants al accés aparcament, i tants com siguin necessaris distribuïts per cada planta de
l’aparcament, directament accessibles, de manera que la distància màxima a recórrer, des de
qualsevol punt fins al intèrfon no superi els 25 m.
Els punts d’interfonia secundaris seran de dos tipus: encastats o de superfície en funció de la
situació dels mateixos. Seran encastats quan estiguin a qualsevol escala tant a l’interior com a la
part exterior del nucli.
Els cables d'alimentació i de senyal estaran protegits contra manipulacions externes mitjançant
tub metàl·lic o similar i prensaestopes en carcassa segons sigui el cas.
Secundari encastat. El secundari serà per a encastar, amb polsador de trucades metàl·lic i
circuit electrònic de memòria de trucada. Portarà incorporat avís lluminós LED per a trucades des
de central i pre-to. S'hi inclourà reixeta antiperforació de l'altaveu, làmina de protecció contra la
humitat. Disposarà de placa davantera d'alumini anoditzat.
Secundari de superfície. El secundari serà el mateix allotjat en caixa metàl·lica de 2 mm. de gruix
amb prensaestopes.
La instal·lació portarà 2 conductors de 1 mm² apantallats per intèrfon; de manera independent,
connectat a través del seu cablejat a l’equip de control situat a la cambra de rack, annexa a la
cabina de control o bé a la caixa de comunicacions ubicada segons plànols i la qual tindrà
prevista l’entrada dels mateixos. El traçat del tub transcorrerà de manera general per la segona
planta i es distribuirà verticalment a través dels pilars als diferents punts. Si els interfons previstos
són IP el cablejat serà cat. 5 i vindrà especificat a la resta del Projecte i acabar de traçar a obra
amb la Direcció Facultativa.
L’equip s’alimentarà d’una de les sortides de Sai destinades a tal fi. L’alimentació d’aquests
equips és específica i a cabina els endolls hauràn d’estar convenientment identificats. El color
dels mateixos serà taronja.

3.10.- INSTAL·LACIÓ DE CONTROL DE GESTIÓ DE L'APARCAMENT
La instal·lació de control de gestió de l'aparcament tindrà les característiques indicades en la
resta de documents del Projecte.
La constructora haurà de realitzar la infrastructura de les instal·lacions, que inclou: el cablejat, el
tub, els ancoratges, les illetes de protecció i llaços de detecció segons indicacions de la Direcció
Facultativa i la resta de documents del Projecte.

3.11.- INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR
Complirà tot allò que prescriu el Reglament d'Aparells Elevadors i Manteniment referent a
ascensors vigent. En aquest aspecte, cal esmentar que la distància lliure vertical entre el nivell
més alt de la cabina i el nivell més baix de la cabina i el nivell més baix del sostre del recinte (que
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comprèn bigues o òrgans situats sota el sostre) serà com a mínim de 1,10 m. I l'alçada total
interior de l'edicle serà de 3,6 m.
La capacitat mínima serà de 8 persones. La cabina tindrà unes dimensions mínimes, interiors
lliures, de 1 m. d'amplada i 1,40 m. de fondària, descomptats els passamans. Complirà les
condicions especificades en l'Ordre de 23 de Desembre 1.981 (DOG 3 de Febrer de 1.982) del
Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat, pel que fa a l'ús de minusvàlids. L'ascensor
serà d'una porta, o dues oposades, segons el disseny de l'aparcament, que figura en cada cas
en els plànols.
El grup impulsor i/o les parts que el componen, seran fàcilment substituïbles en cas d'avaria. Les
politxes pels cables i la del fre, tindran el gruix suficient que permeti fer diversos mecanitzats.
L'ascensor estarà especialment concebut contra la corrosió (és a dir, serà d’acer inoxidable no
únicament recobert), amb portes de 80 cm. mínim automàtiques telescòpiques de recollida
preferentment central, com les de les plantes, construïdes en acer inoxidable, igual que les
parets, terra i sostre de la cabina, l'acabat interior de les parets seran folrades amb aglomerat de
fusta i acabat en melamina color sorra. Hi haurà un polsador amb alarma acústica autònoma,
enllumenat d'emergència i intercomunicador, del mateix tipus existent en l'aparcament, connectat
amb la central. Il·luminació de sostre a través de la planxa perforada del cel ras. Hi haurà un
mirall en la part posterior, a mitja alçada. El paviment serà de marbre color sorra. Tindrà un
indicador digital de número de planta. La maniobra serà selectiva amb memòria, i es programarà
un aparcament a la planta -1. La cabina portarà adherida una placa amb les instruccions en cas
d'aturada per avaria. Portarà detector de sobrecàrrega i indicador. Disposarà de barrera tipus
cortina d’infraroigs per al control de tancada de porta. En el marc de la porta de l'ascensor, en la
planta de l'oficina de control, hi haurà un pany amb clau per a desconnectar totes les botoneres,
per tal de deixar temporalment fora de servei l'ascensor sense que es desconnecti l'alimentació
al grup electromotriu. Sobre el marc de les portes hi haurà un indicador lluminós amb fletxes i
numero del funcionament de l'ascensor. A cadascuna de les portes d'accés, s'hi posarà un
símbol internacional de la no existència de barreres arquitectòniques.
L’ascensor a més disposarà d’un kit d’emergència amb bateries pel rescat automàtic.
Els quadres elèctrics seran estancs i hauran d'ésser sotmesos a l'aprovació de la Direcció
Facultativa abans de la seva fabricació.
Totes les instal·lacions elèctriques referents a l’ascensor seran protegides amb tub metàl·lic, els
cables a les regletes amb terminals, i compliran totes les especificacions contingudes en aquest
Plec per a la instal·lació de l’electricitat. Per evitar divergències amb la resta d’instal·lacions de
l’aparcament, aquests treballs els realitzarà el mateix instal·lador que faci la instal·lació elèctrica
general de l’aparcament. Es tindrà la precaució de situar l’armari de potència de manera que vagi
situat al forat on circula l’ascensor sense que sigui visible des de l’exterior.
El fluorescent situat sobre cada porta de l’ascensor haurà d’anar alimentat des del quadre de
maniobra de l’ascensor.
En el preu unitari s'hi inclouen totes les despeses i tràmits de legalització, així com les del
contracte de manteniment a tot risc durant el període de garantia (dos anys).
En el cas d’aparcaments, si l’ascensor disposés d’una parada exterior sense cap més porta que
la pròpia per sortir, es preveurà que a l’ascensor s’hi acoblarà un element extern: ”control accés
amb targeta” del mateix tipus i marca que el sistema de control del aparcament i eliminarà el
polsador de crida exterior de l’ascensor.
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El control d’accés haurà d’estar integrat a l’ascensor de manera que la targeta serà la que farà
pujar l’ascensor a la planta 0 i no es podrà entrar en cas de que no disposi targeta. Des de
cabina s’haurà de poder cridar a planta 0 l’ascensor. L’equip portarà dos cablejats de cat. 5 (un
d’interfonia i un altre de comunicacions fins a la cabina o bé a la caixa de comunicacions
destinada a aquest fi). L’equip s’alimentarà del propi ascensor de manera que si aquest no
funciona el targeter tampoc.
A l’interior de la cabina de l’ascensor existirà una càmera que permetrà la visió de la cabina des
del centre de control aparcament local i remot.

3.11.1.- Ascensor hidràulic
Velocitat de 0,60 m/seg.
Amb central oleohidràulica de aprox. 9,5 kW.
Amb cilindre hidràulic lateral d’acció indirecta 2:1. El cilindre tindrà un marge de reserva de 30
cm. d’allargament del recorregut. El suport de la cabina serà tipus “motxilla” per disminuir al
màxim l’alçada total de l’edicle. Els polsadors de camarí i de planta seran antivandàlics amb
sensors capacitius. Disposarà d’un mecanisme per tal que, en cas de manca d’electricitat, baixi
automàticament a la planta immediatament inferior.
La cambra de màquines estarà situada lateralment a l’ascensor i per sota del nivell de carrer i a
menys de 15 m. del cilindre hidràulic.

3.11.2.- Ascensor electromecànic
Velocitat de 1,00 m/seg.
Amb reductor de bany d’oli i motor elèctric de aprox. 6 kW.
El suport de la cabina serà tipus "motxilla" per disminuir al màxim l'alçada total de l'edicle. Els
polsadors de camarí i de planta seran antivandàlics amb sensors capacitius.
La cambra de màquines estarà situada lateralment a l'ascensor i per sota del nivell de carrer.

3.11.3.- Ascensor sense cambra de màquines
Velocitat 1,00 m/seg.
Grup tractor de 3,7 kW., sense reductor, a baixes revolucions (100 r.p.m) i mínim nivell de soroll
(50 dBA), sense necessitat d´oli lubricant.
Regulació electrònica de velocitat i acceleració per freqüència i voltatge variables amb precisió
de parada de +/- 5 mm.
El quadre de la última parada inclourà la maniobra de rescat.
Els polsadors de camarí i de planta seran antivandàlics i en relleu. Cancel·lació de trucada falsa i
supervisió de polsador enganxat.

3.12.- ACUMULADOR ELÈCTRIC
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El calderí tindrà una protecció total contra els agents corrosius, tant si són d'origen químic com
electrolític. No existirà el risc d'esquerdes ni porus. La superfície serà estanca, elàstica i
impenetrable. No precisarà ànode.
Coberta exterior en xapa d’acer, acabat amb pintura epoxi polimeritzada i assecada al forn.
La vàlvula de seguretat regularà la pressió de l’aigua, considerant la seva expansió. Evitarà el
buidat de l’acumulador en cas de manca de subministrament a la xarxa. Podrà instal·lar-se tant
en posició vertical com horitzontal.
Aïllament de poliuretà rígid injectat de 22 mm.
El termostat serà amb regulació exterior que permetrà regular la temperatura de l'aigua. Hi haurà
un segon termostat de seguretat de tall bipolar amb limitador de temperatura que desconnectarà
si l'escalfament és excessiu.
Resistència blindada de doble potència, immersa en l’aigua.
Disposarà d'un interruptor de parada i marxa que permetrà de desconnectar l'aparell i d'un altre
de doble potència que possibilitarà l'escalfament accelerat de l'aigua. Tots dos disposaran d'un
indicador de funcionament.
Connexionat interior amb presa de terra incorporada. Cable trifilar d'un metre i endoll de
connectors cilíndrics.
Serà homologat segons Reial Decret 2236/1985.

3.13.- EIXUGAMANS ELÈCTRIC
Serà un eixugamans elèctric per aire calent.
Tindrà una potència absorbida en descarrega lliure de 1875 W, tensió d’alimentació 230V a 50
Hz, cabal en descarrega lliure de 170 m3/h, nivell de pressió sonora 52 dB(A). La carcassa
exterior serà d’alumini injectat especialment concebuda contra actes de vandalisme i el color
exterior serà blanc.
Les dimensions totals seràn 230x145x332 mm., 3.8 Kg.
Es posarà en marxa a través d’una fotocèl·lula que el farà aturar quan es retirin les mans. L’equip
haurà d’incorporar un sistema de seguretat per evitar el funcionament continu si es col·loca algun
objecte estrany a sota. En aquest cas, als dos minuts de funcionament continu l’aparell s’haurà
d’aturar i per a que torni a funcionar caldrà retirar l’objecte i esperar 15 segons per utilitzar-lo.
Aquest equip haurà d’estar connectat a la xarxa de terra.

3.14.- EXTRACTOR AXIAL DE PRESSIÓ
Disposarà d'un temporitzador que mantindrà l'extractor en funcionament durant uns 8 minuts
després de ser desconnectat. Cabal màxim de 160 metres cúbics hora. Pressió fins a 5 mm. de
c.d.a. A plena potència produirà un soroll inferior a 46 dB. Doble aïllament elèctric. Serà totalment
desmuntable, sense necessitat d'eines especials, per a poder realitzar la seva neteja.
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3.15.- INSTAL.LACIÓ DE BOMBEIG
3.15.1.- Quadre elèctric
El quadre elèctric en el cas d’aparcaments el subministrarà BSM.
L’instal·lador autoritzat serà l’encarregat de situar el quadre elèctric al seu lloc definitiu segons
projecte, amb la comprovació definitiva de la Direcció Facultativa, portar l’alimentació al
subquadre, alimentar les bombes corresponents, realitzar tota la instal·lació de comunicacions
entre quadres elèctrics, portar les senyals de les tres boies del pou de bombes directes al
subquadre elèctric i tot segons prescripcions descrites al projecte i segons les Direcció
Facultativa.

3.15.2- Estació de bombeig per a alçades entre 7 i 8 m.
Constarà de:
Dues bombes submergibles. Les corbes
característiques seran les adjuntes. La
secció de pas de l'impulsor serà com a
mínim de diàmetre 76 mm. El motor
trifàsic de 2 kW a 1.400 r.p.m. Previstes
per a arrencada directa. Proveïdes amb
15 m. de cable elèctric especial
submergible RDOT de 4 x 2,5 mm², cada
una. estaran construïdes en fundició i
dissenyades per a vehicular líquids que
continguin partícules sòlides, com són les
aigües residuals fins 70 mm. de diàmetre.
La instal·lació serà estacionària en el pou
de bombes. Les bombes es desllisaran
per uns tubs guia i seran connectades
automàticament a una connexió de
descàrrega, sense necessitat de cap
cargol. Les juntes mecàniques seran
dobles, en sèrie. L'eix d'acer inoxidable
amb anells de desgast canviables.
Intensitat a 220 V. 8,1 A. i a 380 V 4,7 A.
Pes no superior a 65 Kp. Podrà posar-se
en marxa fins a 10 vegades per hora a
intervals regulars.
Dos sòcols de descàrrega de 3" (80 mm.) amb acoblament de les bombes al fons del pou amb
espàrrecs d'ancoratge i suport superior de tubs guia.
Dos jocs de tubs guia de 2" de diàmetre, galvanitzats.
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Tres trapes dobles d'accés a l'allotjament de les bombes amb marc d'angular, trapa de xapa
d'acer estriat i tanca hidràulica per a fer-les estanques a les olors. Llums interior de 1.200 x 785
mm. Tot galvanitzat.
Tres reguladors de nivell amb ampolleta de mercuri, amb 13 m. de cable elèctric de 3 x 0,75
mm², cadascun. Són per a comandament de bombes. Funcionaran correctament vehiculant
líquids amb densitat compresa entre 0,65 i 1,50. Temperatura màxima de treball 50 graus C.
Temperatura mínima de treball 0 graus C. Capacitat de ruptura 250 V - 10 A / 380 V. - 6 A.
Alçada del regulador 190 mm. Diàmetre del regulador 100 mm. Pes amb cable de 6 m. no
superior a 1,3 Kp. Tensió màxima de connexió 24 V. de corrent alterna d'un transformador de
seguretat, segons les disposicions del Departament d'Indústria.
Un avisador lluminós i sonor d'alarma en cas d'avaria d'alguna de les bombes. Portarà un
element interruptor de l'avisador acústic.
Dues vàlvules de retenció a bola de 3" de diàmetre (80 mm.). Aquestes vàlvules utilitzen una
bola d'acer recoberta d'una gruixuda capa de goma. En funcionament, la bola és guiada fins la
seva posició mitjançant unes guies incloses en la carcassa de fundició.
Dues vàlvules de comporta de 3" de diàmetre (80 mm.)
Cadena incorporada a la bomba per a poder efectuar la seva extracció del pou.

3.15.3.-

Estació de bombeig per a alçades entre 10 i 11 m.

La mateixa descripció de 7 i 8 m., però
amb tots els dimensionaments adequats
entre ells, quadre elèctric, tubs i:
Motors trifàsics de 3.1 KW a 1400 rpm.
Bombes d'intensitat nominal 12 A. a 220
V i 71,1 A. a 380 V.
Cable elèctric especial submergible
RDOT de 4 x 4 mm².
Pes màxim de cada bomba 104 Kp.
Sòcols de descàrrega, vàlvules de
retenció i de comporta de DN 100 mm.
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3.15.4.-

Estació de bombeig per a alçades entre 13 i 14 m.

La mateixa descripció de 7 i 8 m., però amb
tots els dimensionaments adequats entre
ells, quadre elèctric, tubs i:
Motors trifàsics de 5.9 KW a 1400 rpm.
Bombes d'intensitat nominal 21 A. 220 V i
12 A. a 380 V.
Cable elèctric especial submergible RDOT
de 4 x 4 mm².
Pes màxim de cada bomba 141 Kp.
Sòcols de descàrrega, vàlvules de retenció i
de comporta de DN 100 mm.

3.16.- MATERIALS A UTILITZAR
Amb l'objecte de normalitzar el manteniment durant l'explotació de l'aparcament, els materials
utilitzats en les seves instal·lacions seran de les marques i models que s'indiquen en el annex 1.
En cas que algun dels models indicats en l'esmentat annex no pugui trobar-se per haver-se
deixat de fabricar, B.S.M. haurà de donar la seva aprovació a qui el substitueixi, prèvia proposta
del Contractista.

3.17.- MATERIALS NO ESPECIFICATS EN AQUEST PLEC
Els materials a utilitzar, diferents dels previstos en el projecte, necessitaran l'aprovació de la
Direcció Facultativa, pel que fa a les condicions tècniques d'aquests materials
El Contractista presentarà al Director Facultatiu tots els catàlegs, mostres, informes i certificats
dels diferents fabricants, que estimi necessaris per a la seva elecció i aprovació.
Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, podrà exigir els assaigs oportuns, realitzats
per laboratori homologat, per a identificar la qualitat dels materials a utilitzar.
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ANNEX 1. RELACIÓ DE MATERIALS A UTILITZAR EN L’APARCAMENT
MODEL
CONCEPTE

MARCA

VENTILADORS INDUSTRIALS
EXTINTOR POLS ABC 6 KG
EXTINTOR CO2 5 KG
ARMARIS PER A EXTINTORS
EQUIPS DE MÀNEGA BIE 25
DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
CENTRAL DET. INCENDIS
SIRENA DE INCENDIS
PILOT INDICADOR ACCIÓ
DETECTOR CO
CENTRAL DETECCIÓ CO
INTERCOMUNICADOR CABINA
INTERFONO EMPOTRAT
INTERFONO SUPERFICIE
AMPLIFICADOR MEGAFONIA
MICRÓFON
CAJA ACUSTICA DE 2 VIAS
TELECAMERA
MÒDUL CONTROL I VIDEOGRABACIÓ
RÒTUL SENYALIZ. LLUMINOS
LLUMINÀRIA RAMPES INTERIORS
LLUMINÀRIA NAU
LLUMINÀRIA NAU
LLUMINÀRIA CABINA CONTROL
LLUMINÀRIA CABINA CONTROL
LLUMINÀRIA ESCALES
LLUMINÀRIA CAIXERS
LLUMINÀRIA RAMPES EXTERIORS
TUBS FLUORESCENTS
DETECTOR DE PRESENCIA (Nau)
BARRERES D’INFRAROJOS (Escala)
BARRERES D’INFRAROJOS (Rampes)
LLUMINÀRIA D’EMERGÈNCIA NAU
LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA ESCALA
PRESA DE CORRENT NAU (caixa)
PRESA DE CORRENT NAU (mecanisme)
PRESA CETAC
CAIXES DE DERIVACIÓ METÀL.LIQUES
ABRAÇADORES METAL.LIQUES
MECANISMES CABINA DE CONTROL
CANAL ELÉCTRICA CABINA
MECANISMES ELECTR. DEPEND.
BOMBA SUMERGIBLE Aigües. RES
ZOCAL BOMBA
NIVOSTAT
VÀLVULA DE RETENCIÓ
EIXUGAMANS ELÈCTRIC
TERMO ELÈCTRIC
FLUXORS (Inodor)
FLUXORS (Urinari)
AIXETA TEMPORITZADA (rentamans)
AIXETA TEMPORITZADA DUTXA
DUTXA
QUADRES ELÈCTRICS : distribució, ventilacions,
ascensor, bombes, sinòptic i gestió
SISTEMA DE CONTROL ELÈCTRIC
PORTES TALLAFOC
RETENIDORS PORTES
CONTROL APARCAMENT
MIRALLS SEGURETAT
TANCA PORTES
PORTES I MECANISMES (Vehicles)
PANY ELÈCTRIC
MOBILIARI CABINA

SOLER & PALAU/SODECA
Homologat
Homologat
RIBO
RIBO
KILSEN
KILSEN
KILSEN
KILSEN
KILSEN
KILSEN
UDE(FKT)
COMMEND
COMMEND
OPTIMUS
OPTIMUS
OPTIMUS/COMMEND
COBRA
FEROSA
ZALUX
ZALUX
IMPELEC
PHILIPS
PHILIPS
ZALUX
ZALUX
ZALUX
PHILIPS/OSRAM/SYLVANIA
BOSCH
BOSCH
BOSCH
DAISALUX
DAISALUX
BJC
UNEA
BJC
HIMEL
HILTI
CIMABOX
UNEX
SIMON/BJC
FLYGT
FLYGT
FLYGT
FLYGT
S&P
FAGOR
GROHE-DAL
GROHE-DAL
PRESTO
PRESTO
PRESTO
GROUPE SCHNEIDER
GROUPE SCHNEIDER
BINDER/DICTATOR
IBERSEGUR/TELVENT
CRICURSA
SERVIPARKING
Tel. Contacte 93 475 08 50
BARCINOVA
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Segons Projecte
Certificat
Certificat
Homol. Aparc.
CHESTERFIRE 25/2E
KV-210 / KV-210P
K-612
SK-06
PA-25/9
KM-170
KM-260/
IV-4/M
WS201VI + WSFB50VOR
WS201VI + WSSH50VOR
PA-124 ó PA-244
PM-600D
BS-20BABSM+COMMENDET908-1
Segons Projecte
BRACO
Homol. Aparc.
RT-SM 2x36 H.F. C/P Philips
RT-SM 1x36 H.F. C/P Philips
RPK-136/Epr Philips
TBS-330 2x36 (Si es pot encastar)
TCS-398 2x36 (Si no es pot encastar)
PEP-SM 2x18 H.F. C/P Philips
PEP-SM 2x36 H.F. C/P Philips
PEP-SM 2x36 H.F C/P Philips
TRIFOSFOR-840
DS938Z / AR8-13
DS150i
DS150i
NOVA N-11
NOVA N-3
4000
METROPOLI 3013
4P + T
HIMEL DB
CINCADAS AD
STANDARD
50 x 170 Alumini
Sèrie 31 ó IBIZA
Segons Projecte
Segons Projecte
ENH-10
HDL
SL-2002-ALUMINIUM
RB-50N
37 139
37 029
605 34601
ALPA 80 35941
29305
Segons Projecte
Segons Projecte
EI (2) 60 C5
Segons Projecte
f50 Esc. f60 Rampes
LCN M-4040
Segons Projecte
FOBEL Núm. 304
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ANNEX 2.- DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PEL FINAL D'OBRA

1.1

Certificat original o autentificat final d'Obra signat per la Direcció Facultativa de l'Obra.
AS BUILT

1.2
Lliurament de les memòries de càlcul tan de l'obra civil (càlcul estructural) com
d'instal·lacions amb els valors tal i com han estat executats. Documentació signada per la D.F.
1.3
Lliurament de plànols reproduïbles de l'obra acabada actualitzada tant de l'obra civil com
d'instal·lacions. Cal que aquesta documentació sigui lliurada amb la signatura de la D.F.
LEGALITZACIONS I ACREDITACIONS
1.3
Legalització de les diferents instal·lacions susceptibles de ser-ho (electricitat, aparell
elevador, aigua sanitària i contra incendis) i de les instal·lacions que travessin l'aparcament.
1.4

Butlletins i fulls de comptadors per poder contractar els subministraments elèctrics.

1.5
Lliurament de certificat de l'industrial instal·lador amb categoria d'especialista (IBTE) de
baixa tensió on hi consti expressament la modalitat entre la que ha estat autoritzat treballar (local
amb risc d'incendi o explosió) i carta d'acompanyament.
1.6
Certificat de l'instal·lador de baixa tensió original d'acord amb l'article 18d del Reglament
Electrotècnic de baixa tensió.
1.8
Lliurament de certificats de l'industrial, de l'instal·lador de sistemes contraincendis, i carta
d'acompanyament.
AUDITORIES I COMPROVACIONS
1.9
Lliurament de les Auditories d'instal·lacions realitzades, amb la certificacions originals o
autentificades corresponents.
1.10

Lliurament còpia Actes Inspecció E.I.C. de les instal·lacions.
CARTES I CERTIFICACIONS

1.10 Certificació original del cablejat de comunicacions (Xarxa de cabina, sistema de control i
sistema elèctric).
1.11 Aportar certificat de presa de terra amb el valor de resistència del terra, les normes de
manteniment de la mateixa i carta d'acompanyament.
1.12 Aportar la carta de la Direcció conforme s'ha comprovat que tots els productes susceptibles
a estar sotmesos sota el marcatge CE ho són , i s'han realitzat els controls i comprovacions que el
marcatge li exigeix.
1.13 Lliurar assaigs dels productes utilitzats i d'aplicació d'aquells elements que haguessin
d'estar sotmesos a la seva posta en obra a una resistència al foc i reacció al foc concreta amb la
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carta d'acompanyament corresponent on de manera explícita es manifesti el nom del responsable,
càrrec a l'empresa i DNI (assaigs originals o autentificats).
1.14 Certificació de les solucions adoptades per a tancaments entre sectors d'incendi diferents.
Lliurar certificat de la empresa constructora en que manifesti la solucions constructives i carta
d'acompanyament si fos necessari per haver estat realitzades aquestes solucions per una
empresa diferent a la del contractista (escala i forjats, pilars, sostres, etc.).
1.15 Element compartimentador de l'estació Transformadora (REI-240)- Lliurar assaigs dels
productes utilitzats i d'aplicació d'aquells elements que haguessin d'estar sotmesos a la seva posta
en obra a una resistència al foc i reacció al foc concreta amb la carta d'acompanyament
corresponent on de manera explícita es manifesti el nom del responsable, càrrec a l'empresa i DNI
(assaigs originals o autentificats).
1.16 Portes Tallafoc (EI260C5) Lliurar assaigs dels productes utilitzats i d'aplicació d'aquells
elements que haguessin d'estar sotmesos a la seva posta en obra a una resistència al foc i reacció
al foc concreta amb la carta d'acompanyament corresponent on de manera explícita es manifesti
el nom del responsable, càrrec a l'empresa i DNI (assaigs originals o autentificats).
1.17 Separació del conducte de ventilació mitjançant plaques resistents al foc (EI120) : Lliurar
assaigs dels productes utilitzats i d'aplicació d'aquells elements que haguessin d'estar sotmesos a
la seva posta en obra a una resistència al foc i reacció al foc concreta amb la carta
d'acompanyament corresponent on de manera explícita es manifesti el nom del responsable,
càrrec a l'empresa i DNI (assaigs originals o autentificats).
1.18 Protecció dels elements metàl·lics estructurals (EI120) : Lliurar assaigs dels productes
utilitzats i d'aplicació d'aquells elements que haguessin d'estar sotmesos a la seva posta en obra a
una resistència al foc i reacció al foc concreta amb la carta d'acompanyament corresponent on de
manera explícita es manifesti el nom del responsable, càrrec a l'empresa i DNI (assaigs originals o
autentificats).
1.19 Protecció dels passos d'instal·lacions entre sectors (EI120) : Lliurar assaigs dels productes
utilitzats i d'aplicació d'aquells elements que haguessin d'estar sotmesos a la seva posta en obra a
una resistència al foc i reacció al foc concreta amb la carta d'acompanyament corresponent on de
manera explícita es manifesti el nom del responsable, càrrec a l'empresa i DNI (assaigs originals o
autentificats).
1.21 Plànol de situació dels diferents elements subjectes a una resistència i reacció al foc
concreta.
1.22 Instal·lació de bies - Presentar certificat (original o autentificat) d'instal·lació de tots els
mitjans de protecció contra incendis, conforme aquests han estat instal·lats segons especificacions
del RIPCI (RD 1942/93).
1.23 Ruixadors - Presentar certificat (original o autentificat) d'instal·lació de tots els mitjans de
protecció contra incendis, conforme aquests han estat instal·lats segons especificacions del RIPCI
(RD 1942/93).
1.23 Extintors - Presentar certificat (original o autentificat) d'instal·lació de tots els mitjans de
protecció contra incendis, conforme aquests han estat instal·lats segons especificacions del RIPCI
(RD 1942/93).
1.24 Detecció d'incendi - Presentar certificat (original o autentificat) d'instal·lació de tots els
mitjans de protecció contra incendis, conforme aquests han estat instal·lats segons especificacions
del RIPCI (RD 1942/93)
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS
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1.25 Instal·lacions d'alarma d'incendi - Presentar certificat (original o autentificat) d'instal·lació de
tots els mitjans de protecció contra incendis, conforme aquests han estat instal·lats segons
especificacions del RIPCI (RD 1942/93)
1.26 Certificació de la xarxa de ruixadors conforme s'ha realitzat adequadament i carta
d'acompanyament corresponent (certificat original o autentificat)
1.27 Certificació de la xarxa de bies conforme s'ha realitzat adequadament i carta
d'acompanyament corresponent (certificat original o autentificat)
1.28 Assaig de laboratori acreditat per ENAC que acrediti que el sistema de desenfumatge de
l'aparcament resisteix (conductes 600º/2h, ventiladors 400º/2h i cablejat resistent al foc) certificat
original o autentificat i carta acompanyament
INDUSTRIALS I GARANTIES
1.29

Relació d'industrials subcontractats, amb nom responsable, adreça i telèfon.

1.30 Relació d'equips instal·lats a l'aparcament amb referències, adreça i telèfon (segons
model)
1.31

Lliurament de certificats de garantia i manuals d'ús dels productes instal·lats.

1.33 Lliurament d'un aval a primer requeriment com a garantia de la impermeabilització (segons
model indicat per la Propietat)
SERVITUDS
1.34 En cas de ser una transferència d'ús cal que per part del propietari existent se'ns faci
arribar la documentació escrita i gràfica del que es transfereix, amb referència expressa de les
servituds que hi ha. (Polisportiu, galeria de serveis, pous de bombeig, dipòsits de residus biològics
o d'altres tipus, xarxes de diferent tipus pel interior de l'aparcament...).
1.35 EN CAS ACCÉS A L'APARCAMENT: Aportar certificats i descripció dels elements que
mantinguin les condicions de sectorització establertes a la normativa vigent cap a la nau de
l'aparcament, o escales de l'aparcament, comprovar sales de muntacàrregues, ventilacions, ...
Tots els certificats han de ser originals o autentificats.

Firmado digitalmente por
ESCANDELL
ESCANDELL SERRA,
SERRA, RICARDO RICARDO (FIRMA)
Fecha: 2019.04.09
(FIRMA)
12:36:20 +02'00'

Sgt: Ricard Escandell Serra
Arquitecte tècnic col·legiat núm. 10227

Barcelona, Abril de 2019.
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1

OBJECTE

El present Plec de Prescripcions descriu les bases tècniques mínimes que han de cumplir el
subministrament, col·locació, posta en marxa dels quadres de il·luminació i detecció de places lliures
que s´hagin de subministrar i instal·lar en aparcaments per a Barcelona Serveis Municipals.
2

INTRODUCCIÓ

El present plec pretén documentar la informació de les funcionalitats, operatives, prestacions i
muntatge, del suministrament i posta en marxa dels sistema de quadres d’acord a les necessitats de
Barcelona Serveis Municipals.
Els quadres que es dissenyin per a BSM hauràn de seguir l’estandard que es descriurà a continuació.
Els requerimients d’aquest plec s’han de considerar com a mínims i en tot cas seràn totalment
compatibles en tots els aspectes a la xarxa i elements de camps existents.
3

ABAST DELS TREBALLS

L’Empresa Adjudicatària haurà de ser capaç de lliurar tot un projecte integral dels quadres de
il·luminació i detecció de places lliures sota la filosofia estàndar de BSM existent, que es reflectirà en
el present plec i esquemes unifilars del projecte.
Es responsabilitat de l’Empresa Adjudicatària la enginyeria del disseny dels quadres, el
subministrament, construcció i instal·lació dels quadres.
L’adjudicatari lliurarà el esquema unifilar juntament amb els frontals de tots els quadres elèctrics
a Barcelona Serveis Municipals (on s’indicarà la mida exacte en planta i alçat dels diferents armaris).
Serà responsabilitat de l’adjudicatari aportar les dimensions reals, quantitats i coordinació de
materials i productes subministrats per ell. I si aquestes mides aportades no foren les adequades serà
assumit per l’adjudicatari tots aquells costos que d’aquesta errada es pogueren derivar.
Veure les característiques elèctriques dels components dels quadres al ANNEX DEFINICIÓ
QUADRES ILUMINACIÓ I DETECCIÓ PLACES LLIURES.

4

RELACIONS GENERALS CONTRACTISTA - B.S.M.

4.1

PERSONA CONTACTE EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L’Empresa Adjudicatària estarà obligada a tenir al front dels treballs un tècnic titulat superior o mig,
la designació del qual haurà de comunicar a BSM abans de l'inici de les tasques. BSM es reserva la
possibilitat de sol·licitar el canvi dels membres l’equip sense haver de donar cap explicació.
L’Empresa Adjudicatària vindrà obligat a fer el canvi en el termini màxim de dues setmanes.

5

DISPOSICIONS APLICABLES

Els quadres cumplirán la normativa vigent tant estatal, autonómica, metropolitana i/o municipal.
A mode general, els quadres cumplirán:






El Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries.
El Codi Tècnic de la Edificació.
Les recomanacions de la Comisió Electrotecnica Internacional (CEI-IEC)
Les normes UNE EN60439-1 y UNE EN60439-3
Els components en material plàstic que s’incloguin hauràn de respondre al requisit
d’autoextingibilitat a 960ºC durant 30s Segons CEI695.2.1
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i els seus components a més:
Interruptors Automàtics modulars:
Interruptors Automàtics de Caixa Moldejada:
Interruptors diferencials
Relés Auxiliars
Fonts d’Alimentació

UNE EN 60898 y UNE EN 60947.2
EN6094
UNE EN 61008
EN 61810-1
EN 60950, EN 50081-2, CEI 61000-6-2

i pel que fa als seus elements de control:
Cumpliràn el protocol al qual es sotmeten.
En el cas de que es produeixin canvis en la normativa vigent l’Empresa Adjudicatària informarà dels
mateixos i de com afecten aquests a BSM si és el cas.
Caldrà tenir en compte que tot allò que pugui afectar al aposta en marxa legal, i necessari per les
funcions per les quals ha estat creat, serà comptetència i responsabilitat de l’adjudicatari o
subminstrador. Per tant, en cas que a la revisió del projecte, i abans realitzi qualsevol muntatge haurà
de comunicar la no compatibilitat amb la reglamentació exigida, notificació que haurà de ser per escrit
i lliurat a les oficines de Barcelona Serveis Municipals; en cas contrari, tot allò exigit serà assumit per
l’adjudicatari que ho modificaria en el termini màxim d’un mes sense cap cost extra per BSM.

6

DISSENY, SUBMINISTRAMENT. MUNTATGE QUADRES ELÈCTRICS

En aquest sentit l’Empresa Adjudicatària sempre pot proposar canvis que seràn un cop aprobats per
BSM adoptats automàticament pels posteriors projectes. Només seràn admeses modificacions en el
projecte per millores en qualitat, quantitat o muntatge dels quadres sempre i quan:



7

no afecti el pressupost.
no repercuteixi aquest canvi amb una altra compensació monetària per altres materials.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR UN COP ACABAT TOT EL PROCÉS

Es lliurarà per part de l’Empresa Adjudicatària sense caràcter limitatiu la següent documentació a la
finalització total de l’obra (tres còpies en paper i format electrònic editable:

Dossier complet amb els certificats de garantia i qualitat de tots els productes utilitzats així
com la garantia dels quadres elèctrics com a fabricació global en cas d’existir. Informes
tècnics i dades de catàlegs corresponents a tots els components d’equips i sistemes utilitzats.
S’identificarà, a través d’un símbol o número d’etiqueta la utilització de cada element.
S’indicarà només la informació pertinent omitint tota la informació irrellevant.

Protocol de Posada en Marxa on quedi garantit el correcte funcionament de les diferent parts
del sistema i la detecció de les possibles errades o fallides de la instal·lació (protocol de
proves). Descrit a l’annex V de manteniment.

Plànols as-built dels quadres (plànols en format dwg)

Instruccions de servei dels sistemes de supervisió (Manual d’ usuari).

Informes de calibrats d’equips de mesura, posada a punt a taller.

Programes necessaris i llicències necessàries, en cas d’existir, per la lectura i possible
modificació posterior al termini de garantia, de qualsevol de les aplicacions existents a la
dependència.

Relació de subcontratistes que hagin intervingut en la fabricació, servei i muntatge dels
quadres.

Full excel amb totes les peces que composen el quadre realment subministrat amb les seves
referencies completes.

Disseny tècnic i funcional de tots els aplicatius desenvolupats.

Codi font.

Document d’arquitectura del sistema informàtic.

Manual de sistemes i d’usuari.
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DEFINICIÓ QUADRES DETECIÓ PLACES LLIURES

1.1.1

Característiques eléctriques generals

Les característiques eléctricas que ha de cumplir l’envolvent del quadre serà:
En els quadres com a mínim, la instal·lació dels components dels quadres funcionals de la envolvent ha
de permetre situar equips que cumpleixin les normes CEI 50298, UNE EN 50298, CEI 60439-1, UNE
EN 60439-1 amb les següents característiques elèctriques màximes:





Tensió assignada d’aïllament al joc de barres principal: 1000 V.
Corrent assignada de cresta admisible: Ipk 187 kÂ.
Corriente assignada de curta duració admisible: Icw 85 kA ef/1 s.
Frequència 50/60 Hz.

1.1.1.1

Embarrats

L’embarrat serà adequat per suportar la instansitat de règim i la corrent de curtcircuit que s’especifica al
Full de Dades o Diagrama Unifilar del quadre. En cas de no especificar-se l’Empresa Adjudicatària ho
haurà de cumplimentar tenir en compte que com a mínim haurà d’aguantar la corrent simètrica
curtcircuit durant 1 s i les característiques abans mencionades. Així mateix haurà d’aguantar la corrent
de cresta.
Les barres es protegiràn de tal mode que s’eviti la seva oxidació, identificant-se a través de franges. Les
derivacions del embarrat es faràn de manera que cada cable estigui cargolat individualment a la barra.
Les barres del embarrat aniràn taladrades per ambdós extrems a mode que el qudre pugui ampliar-se
fàcilment. En les barres de cada mòdul es deixaràn forats de reserva.
Es posarà espacial cura en que les barres que vagin firmement subjectes als aïlladors i aquests al xasis.
Unions: Les barres s’uniràn entre si amb cargols. No s’enfundaràn però es protegiràn exteriorment per
evitar que s’oxidin. La part de contacte entre unions de barres es platejarà o s’untarà amb pasta per
evitar la seva oxidació.

1.1.1.1.1 Disposició dels embarrats
Fases: La sequència de les fases de les barres serà L1,L2,L3 amb la fase L2 enmig, i la fase L1 en la
següent posició, mirant el quadre de front:



En el front per posició en línea horitzontal (darrera del neutre)
A la esquerra per barres verticals (al costat del neutre).

Neutre: Junt a la fase L1.
Protecció: Per evitar el contacte accidental a l’embarrat, es protegirà a través d’una tapa de metacrilat la
qual se fixarà a la carcassa amb cargols. Serà fácilment desmontable.
Etiquetes térmiques: En les derivacions del embarrat principal, realizades mitjançant barres ó amb
cables de gran secció, es col·locaràn etiquetes térmiques en la connexión d’ambdós extrems de les
barres ó dels cables.
Material:
Alçada mínima:
Espessor mínim:
Fundes:

Coure d’alta conductivitat
40 mm.
4 mm.
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1. Material:
2. Color Fase L1:
3. Color Fase L2:
4. Color Fase L3:
5. Color Neutre:
Franges:
1. Amplada:
2. Separació entre sí:
3. Quantitat:
4. Distància extrems mòdul:
Forats de reserva:
Separació mínima entre barres:
Separación mínima barres-xapa
Etiquetes tèrmiques:
1. Secció mínima cables:
2. Temperatura màxima etiqueta:

Termoplástic retráctil
Negre
Marró
Gris
Blau

50 mm.
50 mm.
2 mm.
100 mm.
25%
50 mm.
30 mm.
35 mm2
70ºC

1.1.1.1.2 Barra PE
En la part inferior dabantera del quadre, i tot a lo llarg del mateix o als mòduls passadissos , es
col.locará una barra de secció adequada para permetre el pas de la possible corrent de defecte a terra
sense danyarla. La barra haurà d’anar fermement subjecta almenys coma mínim a dos punts per mòdul
i s’identificarà adequadament. La barra disposarà de forats de diferent mida adequats a la secció dels
cables dels diferents mòduls.
Material:
Coure d’alta conductivitat
Identificació:
Franges grogues-verdes
1.1.1.1.3 Barra PEN
Quan al projecte s’especifiqui explícitament aquesta barra es col.locarà a la part inferior dabantera del
quadre i a tot lo llarg del mateix o be en els mòduls passadissos. La barra anirà subjecte com a mínim a
dos punts per mòdul i anirà aïlada de la massa del quadre a través d’aïlladors. S’dentificarà
adequadament. La barra anirà dotada de forats de diferents mides adequats a la secció de cables dels
diferents mòduls.
Material:
Alçada mínima:
Espessor mínim:

Coure d’alta conductivitat
40 mm.
4 mm.

1.1.1.1.4 Ailladors
Els aïlladors aniràn col·locats a un lloc accessible a mode que puguin desmontar-se amb facilitat.
Tensió assignada:
Resistència mecànica:
Material:

1.1.1.2

1000 V
han de resistir esforç electrodinàmic
No higroscópic

Disposició d’aparells elèctrics

A l’interior del quadre els aparells es fixaràn sobre carrils DIN i es disposaràn racionalment. Tots els
aparells que pertanyin a un mateix circuit es col.locaràn junts. Aniran muntat en l’ordre de l’esquema
unifilar llegit d’esquerra a dreta i sempre aniràn disposats del mateix mode.
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Els equips de potència es muntaràn deixant entre ells i les parts adjacents d’altres elements, com a
mínim, la distància recomanda pels fabricants.
Quan existeixin interruptors automàtics, únicament sobresortirà la barra frontal d’accionament en el cas
que existeixin Interruptors automàtics.
Tots els aparells seràn fàcilment accesibles, podràn muntar-se i demuntar-se amb facilitat des de
l’exterior pel frontal.
A cada mòdul el quadre existirà un 20% d’espai de reserva.
No es permet col.locar cap element elèctric en els laterals entre mòduls (només el que s’indica en altres
apartats) o en les tapes dels mòduls finals.
1.1.1.3

Cablejat

Els extrems dels cables s’acabaràn amb terminals o punteres a pressió. Només s’admetràn dos cables
per terminal o puntera com a màxim.
Els cables aniràn de punta a punta sense cap reserva de longitud en les canaletes, però de manera que
puguin treure’s fàcilment.
No s’admetràn empalmes i els cablejats hauràn d’estar degudament pentinats.
S’assesgurarà que totes les connexions estiguin perfectament apretades.
Els fils dins de les canaletes descorreràn sense entrecreuar-se innecessariament.
Mai es portaràn cables de potència a les portes.
El cablejat serà lliure d’halogenurs i estarà dimensionat adequadament segons la càrrega i caiguda de
tensió prevista com a mínim. Cap dels cables de potència de l’interior del quadres serà menor de 2.5
mm2.
Força: Els cables aniran distribuïts mirant a la aparamenta de front (contactors, fusibles, interruptros,
bornes, ...) de manera que guardin sempre el mateix ordre de fases.
La corrent entrarà als aparells per la part superior (excepte l’alimentació general que pot entrar per la
inferior).
Conductor: De material Coure, secció mínima 2.5 mm2 i classe 5.
Aillament: Tensió assignada 750 V, material Z1, color Fase L1 negre, color Fase L2 marró, color Fase
L3 gris, color neutre blau clar.

1.1.1.4

Terminals i Punteres

Els fils s’acabaràn amb un termilnal o puntera per cada extrem.
A les bornes de connexió d’aparells s’admet la connexió de dos terminals o punteres com a màxim.
Força: de presió, pre-aïllats , de mida adequada segons la secció del cable, el conductor coure
estanyat i l’aïllament de PVC igual que el cable o segons la secció del cable.
Maniobra, mesura i protecció: de presió, pre-aillats, mida adequada segons la secció del cable, el
conductor de coure estanyat i l’aïllament de PVC de color igual que el cable o segons la secció del
mateix.
1.1.1.5

Bornes

Les bornes per connexió de cables procedents del exterior, aniràn muntats sobre carril , el qual es
col.locarà 200 mm per sobre els passadissos laterals dels moduls del quadre.
En el carril , les bornes s’agruparàn en: bornas de força, bornes de maniobra, senyalització...
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Per cada mòdul es col.locarà una sola regleta de bornes al passadís lateral per la connexió dels cables
procedents de l’exterior si és necessari.
Quan existeixin bornes en paral.lel, aquests es col.locaràn contigus i s’uniràn a través d’accessoris
adequats.
A cada borna es connectarà un sol cable. Sota de la regleta de bornes de maniobra es col.locarà una
canaleta idèntica a la col.locada sobre els mateixos.
A cada mòdul es col.locaràn únicament bornes perteneixents a aparamenta situada al mateix mòdul.
Quan el quadre consti de varies seccions, les bornes d’interconnexió es muntaràn en carril a part el qual
es col.locarà en la part inferior dels mòduls annexes corresponents.
Carril bornes: El carril de bornes anirà al passadís lateral.
Força:
Material:
Mida:
Amplada mínima:
Tensió assignada:
Color

plàstic dur i intrencable
cable 4 mm2 mínim
6 mm.
750 V

Material:
Mida:
Amplada:
Tensió assignada:

plàstic dur i intrencable
cable 2,5 mm2 mínim
6 mm.
750 V

Maniobra

Mesura i protecció
Material:
Mida:
Amplada mínima:
Tensió assignada:
Circuits intensitat:

plástic dur i intrencable
cable 2,5 mm2 mínim
6 mm.
750 V
pontejables / curtcircuitables

Carril per bornes
Tipus:
Material:
Protecció:
1.1.1.6

simètric DIN
acer
cadmiat

Canaletes

Las canaletes aniràn recolzades en tota la seva longitud i amplada anant subjectes, cada 500 mm i en
els seus extrems a través d’elements metàl.lics o de plàsitc que no sobresurtin per l’interior.
Per dabant les canaletes no creuaràn pletines, ..., i hauràn de poder-se obrir i tancar sense dificultat.
La separació entre canaletes i aparells serà de 20 mm com a mínim.
Les tapes de les canaletes que vagin entre canaletes paral.leles podràn tenir una folgança en la seva
longitud de 2mm.
Les canaletes es col.locaràn perfectament horitzontals i verticals. Es deixarà espai de reserva per
futures ampliacions segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Les canaletes i les seves tapes seràn contínues en els trams rectes. En general, cada mòdul anirà
interiorment emmarcat amb canaleta.
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Tipus:
Material:
Mida:
Alçada:
Amplada:
Espai reserva mínim:
Distancia mínima a aparells:
1.1.1.7

ranures obertes i tapa
PVC rígid autoextinguible clase1.
Segons necesitats.
Según necesitats.
20 %
20 mm.

Identificació

S’identificaràn tots els elements sense excepció. Com elements tots els elements sense excepció es
faràn servir:
Quadre
:
Aparells
:
Fils i cables
:
Bornes
:
Tipus d’identificador:

Rètol
Rètol
Anelles / Maniguets
Numeradors
Indeleble

Quadre: El quadre s’identificarà amb la designació complerta i la numeració a través d’un cartell que
es col.locarà a la part superior del mateix.
Material:
Color:
Fijación:
Dimensions:

plàstic
Fons blanc / rotulació negra
autoadhesiu
segons necesitats

Aparamenta a l’interior: S’identificarà la situació del aparell i el propi aparell a través de cartells. Un
rètol anirà col.locat sobre la xapa per sobre de la aparamenta quan aquest sigui de petites dimensions
o en el costat dret coincidint amb el límit del aparell.
S’identificarà la situació del aparell i el propi aparell a través de cartells. Un cartell anirà col.locat sobre la
xapa per sobre l’aparamenta i quan aquest sigui de petites dimensions o al costat dret coincidint amb el
límit de l’aparamenta quan sigui de grans dimensions. I un altre a l’exterior
L’aparamenta s’identificarà amb la designació amb que apareixen als Diagrames i Esquemes un cop
hagin estat revisats i convenientment estandaritzats segons criteris establerts entre BSM i l’Empresa
adjudicatària.
Material:
Color:
Fixació:
Dimensions:

Fons blanc / rotulació negra
autoadhesiu
segons necesitats

Aparamenta en el frontal: Els elements en el frontal s’identificaràn amb el nom complert de la funció
que desenvolupar, que figura als Diagrames Unifilars i Esquemes.
Material:
Color:
Fijación:
Dimensiones:

plástico
Fondo blanco / rotulación negra
autoadhesivo
según necesidades

Cables i Fils: Es numeraran en cada extrem amb el número de borna al qual van connectats. Els fils
que entrin per la part superior de l’aparamenta o que surtin per la part inferior tindràn les xifres i /o
lletres en una sequència tal que girant l’element 90º en el sentit agulles del rellotge es pugui llegir
adequadament la identificació.
Material:
Tipo:

plàstic
anelles tancades i imperdibles / maniguets
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Mida:
Color anelles:
Color caracters:

ajustaran al cable
blanc o groc
negre

Bornes: Per identificar les bornes, s’usaran numeradors de bornes.
La sequència de xifres i lletres serà la mateixa que la indicada anteriorment. Les bornes s’identificaran
amb la designació en que apareixen en els esquemes.
Les bornes es disposaràn a les regletes de tal manera que la seva numeración serà correlativa y de
menor a mayor, de esquerra a dreta o de dalt a abaix.
Els numeradors hauràn de permetre bufar aire sec a 0.2 MPa des de 0.20 m de distància sense que
es caiguin seràn de plàstic per encaixar a la borna i per tant, tindràn la mateixa amplada que la borna,
seràn de color blanc i els caracters estaràn marcats al seu interior amb negre indeleble.
Els quadres elèctrics, CL-PARK, FA, convertidors, aparellatge de BT (seccionadors, fusibles, etc..) i
etc ... ... s’identificaràn tots amb etiqueta en la seva part frontal.
1.1.2
1.1.2.1

Característicques mecàniques generals
Estructura del quadre

El quadre seràn mòduls de dimensions 800 x 400 x 2.000 mm (A x P x H). Els quadres resultants
disposaran de ventilació forçada.
Els mòduls es fixaràn entre sí a través de cargols de manera que les unions no presentin llums
superiors a 0.3 mm. Cada mòdul anirà acompanyat d’un passadís lateral on verticalment s’hi ubicaràn
les bornes de connexió dels elements de camp.
Cada mòdul i passadís lateral es connectarà a la barra de terres per mitja d’un maniguet i
s’assegurarà que el contacte entre el terminal del maniguet i la xapa sigui perfecte.
Els mòduls seràn únicament accessibles pel front. Tots els seus elements seràn desmontables des
del dabant de l’armari.
Cargols i petit material:

Acer Cadmiat.

Dimensions:Cada mòdul mesurarà (altxamplexprofund) 2.06x1.10x1.10 i n’hi haurà tants com en siguin
necessaris per cubrir les necessitats funcionals i deixar una reserva no equipada d’un 20%.
Toleràncies: Es podrán admetre les següents toleràncies per mòdul:
Alçada
Amplada
Diagonals
Talls en xapa

:
:
:
:

±1 mm.
±1 mm.
±1 mm.
La tolerància admesa pel fabricant de los aparells.

Portes: En la part frontal de cada mòdul i lateral es disposarà d’una porta. Si no hi ha cap indicació del
contrari les portes seràn plenes. Tindràn tres punts de tancament, un al lateral, un altre a la part superior
i el tercer a la part inferior del mòdul. S’hauràn de poder tancar amb clau. Els sistemes de tancament i
subjecció no seràn visibles des de l’exterior.
La estructura serà suficientment rígida per evitar alabejos i deformacions. En el perímetre de la porta, es
preveurà un encaix que permeti ubicar la junta que confereixi al grau d’estanqueïtat requerit: IP31
Sempre que però estigui dins una cambra degudament protegit. En cas d’ubicar-se en un altre lloc
s’especificaràn les característiques expreses del mateix.
Les portes obriràn 90º mínim i s’hauràn de poder desmontar amb facilitat.
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Armadura: cada mòdul portarà una armadura que es fixarà a la xapa del mòdul a través de cargols. A
aquesta armadura, es subjectaràn les possibles plaques de muntatge.
A mode general l’aparellatge dins dels quadres anirà fixat amb carril DIN amb accessoris de manera que
no serà necessaria a col.locació de plaques de muntatge. En el cas que es requerís però caldrà tenir en
compte que es subjectaràn amb cargols a l’envolvent i els aparells s’hi subjectaràn amb cargols roscats
directament a les mateixes. No s’acceptarà la subjecció dels aparells amb cargoleria per darrera la placa
de muntatge.
Tapes per entrada de cables: pels quadres d’escales, bombes i cabina control, la part inferior de cada
mòdul disposarà de dues tapes cegues desmontables i cargolades. A la resta la connexió de l’exterior al
quadre elèctric es realitzarà a través dels passadissos laterals generalment menys l’escomesa principal.
Laterals: Per permetre la perllongació del quadre per ambdós extrems, els laterals seràn desmuntables.
Aquests disposaràn de les corresponents juntes per asegurar la estanqueítat i es fixaràn al mòdul per a
través de cargols com si d’un altre mòdul es tractés.
Los laterals no hauràn de sobresortir del quadre.
Juntes: Para conseguir la estanqueidad de las puertas se usarán juntas que se colocarán en el encaje
previsto en cada puerta. Para evitar su caída se pegarán con un adhesivo que asegure una adherencia
durante años.
Maniguets de posta a terra: Es tancaràn sempre els latiguillos amb un terminal a pressió a cada
extrem.
Material:
Cable flexible aïllat.
Secció:
6 mm2
Bústia portaplanells : En la cara interior de la porta a l’interior del quadre, a 400 mm de la part inferior
de la porta i en el mòdul d’entrada, es col.locarà una bústia que permeti col.locar al seu interior els
plànols del quadre corresponent (Diagrames unifilars, esquemes de maniobra...)
Acabats: L’aspecte exterior i interior serà de la millor qualitat, no tolerànt-se bonys, esquerdes,
esgarrapades...
Espai per elements de control: tot quadre elèctric disposarà de l’espai necessari per albergar al seu
interior els elements que recolliràn les senyals de tot l’aparellatge interior i/o senyals de camp.
Habitualment estarà reservat la part inferior dels mateixos per aquest fi.
1.1.2.2

Base del quadre i armelles per elevació

El quadre anirà muntat sobre una bancada d’obra. Tenint en compte les mides de la base del quadre
elèctric del plànol que s’haurà lliurat a la oferta, el contractista de l’obra deixarà preparat pel quadre de
manera que estigui a punt quan arribi el quadre a obra.
I per ubicar-lo a la bancada o bé moure el quadre per poder aixecar el quadre amb grua sense
malmetre’l es preveurà fixar quatre armelles desmuntables a la part superior.
1.1.2.3

Cargoleria.

Per la subjecció de tots els elements s’utilitzaràn cargols, rosques, arandeles normals i grower o similar.
S’assegurarà que tota la cargoleria està degudament apretada, en particular els connexions elèctriques
en embarrats i cables de força i comandament.
Material:
Protecció anticorrosió:

Acero alta resistència
Cadmiat
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1.1.3

Pintura

Mòduls: Les xapes de les envolvents hauràn de rebre una subcapa anticorrosió a base de resines
epoxi depositada per cataforesis i un revestiment de pols termoendurit mixte d’epoxi que aportarà
color.
Les propietats mecàniques de la envolvent seràn de 400 kg de carrega estàtica en armari i de 12 kg
de carrega estàtica a les portes.
Les propietats mecàniques del sistema de pols es provaràn sota les condicions següents: proveta d’acer
d’1 mm, desengrassat, fosfatat al ferrro amb rentat final en ED 100000 cm, segona capa anticorrosió de
pintura per cataforesis de 15 micres i pintura en pols de 35 micres.
Hauràn de cumplir les normes ISO 2406 en adherència que serà de clase O, la ISO 6272 de resitència
als xocs > 1kg/50 cm, la ISO 6860 de plegat en mandril cònic < 10 mm, la ISO 1522 de duresa persoz
de 300s.
Els mòduls aniran pintats interior i exteriormenta amb pintura de color ral 9001.
1.1.4

Grau de protecció

El grau de protecció dels quadres seguiràn l’establert en el present plec, i en cas contrari s’especificarà
expressament.
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1.2

ASSAIGS I PROVES

El terme prova, tant en el Plec com en les Medicions i/o Pressupost inclou la comprovació del
funcionament, posada a punt d’aparells per a que realitzin les seves funcions específiques, adopció de
mesures de seguretat contra deterioraments del material en qüestió o d’altres com a conseqüència de la
primera i contra accidents a les persones o a les coses, comprovació de resultats, anàlisis dels mateixos
i lliurament.
El adjudicatari proporcionarà tots els materials, equips, coordinació i personal necessari per portar a fi
totes les proves requerides per BSM o el personal per ell delegat, que tindrà lliure accés durant el
període de fabricació als tallers i dependències de la empresa Adjudicatària on es realitzi la construcció
de l’equip contractat, amb l’objecte d’estar informat en tot moment dels materials i mètodes de treball i
assaigs utilitzats.
Tots els quadres seran provats pel proveïdor, en el seu taller abans del seu enviament a obra, d’acord
amb els requeriments dels codis, normes aplicables i aquestes especificacions. Es comprovarà a través
d’una rutina a fàbrica per assegurar que està lliure de tot defecte elèctric o mecànic i que compleix amb
les especificacions i demés documents del projecte d’aquesta manera l’adjudicatari s’obliga a realitzar
proves, inspeccions dels equips abans de la seva expedició reservant-se BSM el dret de supervisió sigui
directament o delegant en altres.
La realització d’aquestes proves seran comunicades a BSM amb 15 dies d’antelació a la data prevista
dels assaigs. La no assistència a aquestes proves per part de BSM o el personal a qui hagi delegat, no
eximeix a l’adjudicatari de les responsabilitats que pogueren derivar-se del mal funcionament del
material subministrat.
Totes les despeses que originin les proves seran a càrrec del subministrador, així com la reposició de
totes les parts o materials malmesos com a conseqüència de les proves o del transport a un laboratori
adequat, si fora necessari.
Si realitzades les proves, alguna part de l’equip subministrat no funcionés satisfactòriament o no
s’aconseguissin els resultats garantits, el proveïdor, es compromet a reposar o modificar les parts
defectuoses fins aconseguir els resultats desitjats.
Aquestes proves no eximiran al proveïdor de les obligacions que contraeixen respecte a les garanties
donades del material que subministri. La acceptació per part de BSM o el personal delegat per ell, no
relleva al subministrador de la seva responsabilitat pels defectes que pogués presentar el mateix.
El proveïdor haurà d’enviar al inspector original i quatre còpies dels certificats de totes les proves
realitzades.
Com a mínim es realitzaran els següents controls de qualitat a banda de les proves de rutina a fàbrica
per assegurar que està lliure de tot defecte elèctric o mecànic i compleix amb els especificacions i
demés documents del projecte.











Inspecció visual.
Prova de funcionament.
Comprovació funcionament mecànic correcte dels interruptors a més de la inspecció visual.
Verificació de l’apretat dels cargols (mostra representativa).
Verificació identificació aparellatge.
Posta a "O" dels instruments analògics.
Comprovació de los aparells de mesura.
Verificació senyals control.
Verificació circuits de potencia.
Proves d’aïllament.
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Realitzades les proves satisfactòriament, es considerarà l’equip rebut provisionalment.
La recepció definitiva es farà en obra després de la posta en servei del quadre amb software de control
complert i connexió al centre global, un cop s’hagin realitzat les proves i no més tard de sis mesos
després de la posta en servei.
En general, pel que no quedi explícitament indicat en aquestes especificacions, regirà el capítol de
proves de la norma aprovada per BSM.
Si BSM ho demana explícitament, tots els instruments que formin part o s’utilitzin en els treballs del
contracte, poden ser calibrats o provats per una autoritat independent.
L’adjudicatari, facilitarà amb tots els mitjans al seu abast, la comprovació del equip per part de
l’inspector i lliurarà gratuïtament proves de les mostres del material que es demani. Així mateix, resta
obligat a donar a dit inspector qualsevol informació que aquest li sol·liciti respecte al subministrament.
Un cop situat al seu lloc definitiu els quadres elèctrics s’hauran de seguir el protocol de prova on es
comprovaran totes les senyals i totes les entrades de camp. I, s’emetrà el corresponent informe tant si
s’ha trobat correctament com no, tot signat i amb nom, càrrec i DNI de la persona que realitza dita
inspecció.
L’adjudicatari subministrarà l’assistència tècnica a camp necessari per poder realitzar totes aquelles
proves d’altres subsistemes que depenguin dels quadres elèctrics. Així mateix, es coordinarà amb la
resta d’industrials per realitzar les proves conjuntament. Quan tots els sistemes funcionin perfectament,
s’informarà a BSM per escrit.
Un cop es tingui els subministraments elèctrics definitius de l’aparcament es tornaran a fer les proves
necessaris per garantir que el sistema funciona correctament.

1.3

SUBMINISTRAMENT DEL QUADRE ELECTRIC A OBRA

Cada cop que s’utilitzi el terme subministrament tant al Plec com a les medicions i/o pressupost,
s’entendrà inclòs la definició de material, dimensionament, la disposició, el control de qualitat, proves en
fàbrica, costs d’embalatges, desembalatges, transport, procediments, especificacions, descripcions,
plànols, càlculs, manuals i programes per tot l’anterior, per construir i fabricar els quadres amb el
pertinent sistema de control
El quadre haurà d’estar preparat per resistir l’emmagatzematge fins que no es pugui instal·lar en el seu
lloc definitiu fins un màxim de 12 mesos des de la data contractual del seu lliurament.
L’adjudicatari descarregarà el quadre al mitjà del transport i deixarà el quadre al seu lloc definitiu. Per
aquest motiu serà responsabilitat del mateix tots els quadres com a mínim fins aquell moment.
Les característiques d’embalatge seran tals que l’equip enviat pugui resistir els rigors del transport fins el
seu emplaçament. Serà responsabilitat de l’adjudicatari desmuntar els elements que puguin patir
desperfectes durant el transport i tornar-los a muntar de nou al lloc definitiu.
Un cop a obra, l’adjudicatari seguirà el procés de la instal.lació, s’assegurarà que el cablejat de
l’instal.lador està connectat al lloc del seu quadre previst. Farà proves amb anterioritat al lliurament
definitiu del projecte (potser abans de la implantació del sistema de control) de manera que
s’assegurarà que no hi hagi males connexions abans de que hagi marxat l’instal.lador de l’obra en curs.
Serà responsabilitat del contractista que el quadre compleixi la normativa vigent. Tant així que si durant
la primera visita de l’inspecció inicial es detectessin deficiències en el quadre elèctric, el adjudicatari
aura de justificar-les en cas que fos correcte a BSM i corregir-les si fos el cas, sense cost per a BSM.
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CAPÍTOL

01

GRUP SENSORS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EG73JS00

u

Subministrament i instal·lació de detector volumètric per ultrasons
instal.lat sobre la plaça. Sistema Optima de Parkare o equivalent.
Inclou tot el petit material i ma d'obra per la seva correcta
instal·lació. Totalment instal·lat, connexionat, comprovat, verificat
i en perfecte funcionament. Tot inclòs. Tot segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O. (P - 17)

71,55

254,000

18.173,70

2

EP82JS00

u

Subministrament i instal·lació de dispositiu amb senyal lluminosa
de color verd (plaça lliure) i vermell (plaça ocupada) associada al
sensor de plaça. Indicador Sistema Optima de Parkare o
equivalent. Totalment instal·lat, connexionat, comprovat, verificat
i en perfecte funcionament. Tot inclòs. Tot segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O. (P - 29)

18,74

247,000

4.628,78

3

EP82JS01

u

Subministrament i instal·lació de dispositiu amb senyal lluminosa
de color blau (plaça lliure) i vermell (plaça ocupada) associada al
sensor de plaça. Indicador Sistema Optima de Parkare o
equivalent. Totalment instal·lat, connexionat, comprovat, verificat i
en perfecte funcionament. Tot inclòs. Tot segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O. (P - 30)

21,30

4,000

85,20

4

EP82JS02

u

Subministrament i instal·lació de dispositiu amb senyal lluminosa
de color blanc (plaça lliure) i vermell (plaça ocupada) associada al
sensor de plaça. Indicador Sistema Optima de Parkare o
equivalent. Totalment instal·lat, connexionat, comprovat, verificat i
en perfecte funcionament. Tot inclòs. Tot segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O. (P - 31)

28,30

3,000

84,90

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA
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CAPÍTOL

02

GRUP RÈTOLS INDICADORS

NUM. CODI

22.972,58

01.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EP82JS19

u

Subministrament i instal·lació de panell informatiu places lliures
general aparcament (P-1, P-2, P-3 i P-4) format per una carcassa
de suport de com a mínim 4 files (una fila per cada planta que
senyalitza) amb 4 mòduls a cadascuna: 2 PCI senyalitzadors dig
/ aspa SMD Optima, amb mòduls retroiluminats controlats 2 mod i
adhesiu 340x142mm rètol Optima (en cada fila de la carcassa
indicant la planta -1, planta -2, la planta -3 i planta -4). Inclou
suport que permeti fixar el panell a sostre o paret vertical. Sistema
òptima de Came Parkare o similar. Totalment instal·lat,
connexionat, comprovat, verificat i en perfecte funcionament. Tot
inclòs. Tot segons plecs de prescripcions, plànols i directrius de la
D.O.
(P - 32)

2.578,00

1,000

2.578,00

2

EP82JS28

u

Subministrament i instal·lació de rètol simple amb carcassa 3
mòduls, dues PCI senyalitzadora dig/ aspa SMD optima (total 4
dígits), una PCI senyalitzadora fletxa / asp Esquerra SMD optima
(situat en mòdul esquerra), i suport graduable L250 (38 a 53 cm).
Sistema optima de Parkare o equivalent. Totalment instal·lat,
connexionat, comprovat, verificat i en perfecte funcionament.
Inclou tallar i escurçar els suports per augmentar el gàlib quan
aquest sigui menor de 2,20 mts.Tot inclòs. Tot segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O. (P - 36)

594,00

4,000

2.376,00

3

EP82JS23

u

Subministrament i instal·lació de rètol simple amb carcassa 3
mòduls, dues PCI senyalitzadora dig/ aspa SMD optima (total 4
dígits), una PCI senyalitzadora fletxa / asp Cap amunt (en el
mòdul dret) SMD optima, i suport graduable L250 (38 a 53 cm).

594,00

2,000

1.188,00

EUR
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Pàg.: 2
Sistema optima de Parkare o equivalent. Totalment instal·lat,
connexionat, comprovat, verificat i en perfecte funcionament.
Inclou tallar i escurçar els suports per augmentar el gàlib quan
aquest sigui menor de 2,20 mts.Tot inclòs. Tot segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O. (P - 33)

4

EP82JS27

u

Subministrament i instal·lació de rètol simple amb carcassa 2
mòduls, una PCI senyalitzadora dig/ aspa SMD optima (total 2
dígits) , una PCI senyalitzadora fletxa / asp cap amunt (en el
mòdul dret) SMD optima, i suport graduable L250 (38 a 53 cm).
Sistema optima de Parkare o equivalent. Totalment instal·lat,
connexionat, comprovat, verificat i en perfecte funcionament.
Inclou tallar i escurçar els suports per augmentar el gàlib quan
aquest sigui menor de 2,20 mts.Tot inclòs. Tot segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O. (P - 35)

528,00

4,000

2.112,00

5

EP82JS30

u

Subministrament i instal·lació de rètol simple amb carcassa 2
mòduls, una PCI senyalitzadora dig/ aspa SMD optima (total 2
dígits), una PCI senyalitzadora fletxa / asp Esquerra SMD optima,
i suport graduable L250 (38 a 53 cm). Sistema optima de Parkare
o equivalent. Totalment instal·lat, connexionat, comprovat,
verificat i en perfecte funcionament. Inclou tallar i escurçar els
suports per augmentar el gàlib quan aquest sigui menor de 2,20
mts.Tot inclòs. Tot segons plecs de prescripcions, plànols i
directrius de la D.O. (P - 37)

528,00

5,000

2.640,00

6

EP82JS25

u

Subministrament i instal·lació de rètol simple amb carcassa 2
mòduls, una PCI senyalitzadora dig/ aspa SMD optima (total 2
dígits), una PCI senyalitzadora fletxa / asp Dreta SMD optima, i
suport graduable L250 (38 a 53 cm). Sistema optima de Parkare o
equivalent. Totalment instal·lat, connexionat, comprovat, verificat i
en perfecte funcionament. Inclou tallar i escurçar els suports per
augmentar el gàlib quan aquest sigui menor de 2,20 mts.Tot
inclòs. Tot segons plecs de prescripcions, plànols i directrius de la
D.O. (P - 34)

528,00

3,000

1.584,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST DETECCIÓ PLACES LLIURES PORTA DE SARRIÀ

CAPÍTOL

03

CANALITZACIONS I CABLEJAT

TITOL 3

01

CANALITZACIÓ I ACCESORIS

NUM. CODI

12.478,00

01.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EHZ1CS01

m

Subministrament i instal·lació canal de PVC-M1 (no propagador
de flama) amb conformitat a la norma EN50085-2-1: 2006 i a la
normativa d'obligat compliment, en peces de 2m de
longitud fixades al centre de places per a suportació de sensors
i allotjament del cablejat. Es fixarà al sostre cada 0,60m amb
suports i vareta roscada de diferents longituds en funció de
geometria de forjat.Sistema Optima de Parkare o equivalent.
Totalment instal·lat i en funcionament segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O. (P - 18)

7,75

646,700

5.011,93

2

EHZ1CS02

m

Subministrament i instal·lació canal de PVC-M1 (no propagador
de flama) amb conformitat a la norma EN50085-2-1: 2006 i a la
normativa d'obligat compliment en peces de 2m de longitud
fixades al centre de places per suportació dels indicadors
lluminosos. Inclou trams amb longitud canal extensió per
indicador no estàndard segons plànols i indicacions de la D.O.
Es fixarà al sostre cada 0,60m amb suports i vareta roscada de
diferents longituds en funció de geometria de forjat. Sistema
Optima de Parkare o equivalent. Totalment instal·lat i en
funcionament segons plecs de prescripcions, plànols i directrius
de la D.O. (P - 19)

7,75

508,000

3.937,00

3

EHZ1CS03

m

Subministrament i instal·lació peça per a tancament superior de la
canal. 1 unitat per cada canal. Sistema Optima de Parkare o

2,15

1.154,700

2.482,61

EUR
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Pàg.: 3
equivalent. Totalment instal·lat i en funcionament segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O. (P - 20)

4

EHZ1JS11

u

Subministrament i instal·lació peça del mateix material de la canal
per a unió de 2 canals consecutives. 1 unitat per cada canal
Sistema Optima de Parkare o equivalent. Totalment instal·lat i en
funcionament (P - 21)

3,57

308,000

1.099,56

5

EHZ1JS12

u

Subministrament i instal·lació peça metàl·lica per a canvis de
direcció 90 º de la canal. Sistema òptima de Parkare o equivalent.
Totalment instal·lat i en funcionament segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O. (P - 22)

3,77

8,000

30,16

6

EHZ1JS13

u

Subministrament i instal·lació peça metàl.lica per a unió de la
canal extensió amb la canal principal de sensors. 1 unitat per
plaça amb extensió de llum. Sistema òptima de Parkare o
equivalent. Totalment instal·lat i en funcionament (P - 23)

1,35

254,000

342,90

7

EHZ1JS14

u

Subministrament i instal·lació peça metàl·lica per desnivells de la
canal al sostre. Sistema òptima de Parkare o equivalent.
Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 24)

2,80

40,000

112,00

8

EHZ1JS15

u

Subministrament i instal·lació peça metàl·lica en forma de mitja
lluna per l'entroncament salvadesnivell. 2 unitats per cada
entroncament. Es comptabilitzen per a la meitat dels
salvadesnivells en el total de la instal·lació. Sistema òptima de
Parkare o equivalent. Totalment instal·lat i en funcionament. (P 25)

4,08

80,000

326,40

9

EHZ1JS16

u

Subministrament i instal·lació peça metàl·lica per a tancament de
la canal en els extrems. 1 unitat per cada extensió i en els trams
terminals. Sistema òptima de Parkare o equivalent. Totalment
instal·lat i en funcionament (P - 26)

1,00

314,000

314,00

10 EHZ1JS17

u

Subministrament i instal·lació peça metàl·lica per a fixació de la
canal a sostre (incloses mides estandard de 10cm d'alçaria com
mides reduides de 7cm) . Inclou vareta roscada m-6 d'acer
galvanitzat per penjar canal segons indicacions de la D.O.
Sistema òptima de Parkare o equivalent. Totalment instal·lat i en
funcionament. (P - 27)

2,43

1.924,500

4.676,54

TOTAL

TITOL 3

OBRA

01

PRESSUPOST DETECCIÓ PLACES LLIURES PORTA DE SARRIÀ

CAPÍTOL

03

CANALITZACIONS I CABLEJAT

TITOL 3

02

CARGOLS I FIXACIONS

NUM. CODI
1

B0A5JA07

TOTAL

UA
u

TITOL 3

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Subministrament i col·locació de tots els cargols i fixacions
necessàries per a la col·locació i fixació de les canalitzacions i
dels accessoris. Inclou femella hexagonal D.934 M.6. (dues
unitats per a cada vareta per a fixació amb el suport lateral),
volandera plana D.125 D.6. (1 unitat per cada femella), cargol per
plàstics'' twinplast'' 3,5 x12 per fixació d'accessoris amb la canal,
puntes de rematat PVC, cargol xapa philips d.7981 m.4, 8x9, 5
inox, brides i en general tot tipus de fixacions necessàries. (P - 1)

320,00

1,000

320,00

01

PRESSUPOST DETECCIÓ PLACES LLIURES PORTA DE SARRIÀ

CAPÍTOL

03

CANALITZACIONS I CABLEJAT

TITOL 3

03

CABLEJAT

1

EP43JS22

320,00

01.03.02

OBRA

NUM. CODI

18.333,10

01.03.01

UA
u

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de tot el cablejat necessari per la
instal.lació del sistema de places lliures. Tot el cablejat de
alimentació i comunicacions serà no propagador de la flama ni

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

11.938,00

1,000

11.938,00

EUR

Pressupost Detecció places lliures aparcament Porta de Sarrià

PRESSUPOST

Pàg.: 4
incendi, lliure d'halògens. Instal.lat dins de tub o canal. Inclou
tota la mà d'obra i petit material per a la seva correcta
instal·lació.Totalment instal·lat i en funcionament segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O.
Inclou:
-Subministrament i instal·lació latiguillo RJ12 6-6 (3 m) lliure
d'halògens. Cable de comunicacions entre sensor i sensor de 3m
de longitud amb dos connectors RJ12 als extrems i comprovat.
Totalment instal·lat i en funcionament segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O.
-Subministrament i instal·lació latiguillo RJ9 4-4 (2,5 m) lliure
d'halògens. Cable de comunicacions entre sensor i indicador
lluminós de 2,5 m de longitud amb dos connectors RJ9 en els
seus extrems i comprovat. Totalment instal·lat i en funcionament
segons plecs de prescripcions, plànols i directrius de la D.O.
-Subministrament i instal·lació cable 4 parells utp (Cat.5e) lliure
d'halògens. Cable de comunicacions per a la unió entre diferents
trams de sensors amb longituds on no es pugui cobrir amb els
latiguillos. Inclòs part proporcional connectors. Totalment instal·lat
i en funcionament segons plecs de prescripcions, plànols i
directrius de la D.O.
-Subministrament i instal·lació cable de coure de qualsevol secció
no propagador d'incendi i amb emisió i opacitat reduida (lliure
halogens) segons UNE 21.123 i 21.1002 Cable unipolar per a
l'alimentació de sensors i rètols. Totalment instal·lat i en
funcionament segons plecs de prescripcions, plànols i directrius
de la D.O.
-Subministrament i instal·lació connector blau conex. rap.
(vampiro). connector del cable d'alimentació que porta el sensor a
la línia d'alimentació de sensors que arriba des del concentrador.
Totalment instal·lat i en funcionament segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O.
-Subministrament i instal·lació cable connexió alim. sensor 15cm
(Latiquillo de 15cm) per connectar la placa dels sensors a la línia
d'alimentació. Totalment instal·lat i en funcionament segons plecs
de prescripcions, plànols i directrius de la D.O.
-Subministrament i instal·lació cable 4 parells ftp cat.6e lliure
d'halògens. Comunicacions dels grups de concentradors amb la
Unitat Central. Totalment instal·lat i en funcionament segons
plecs de prescripcions, plànols i directrius de la D.O.
-Subministrament i instal·lació mànega 2x2, 5 + t lliure
d'halògens. Alimentació 220 V de grup concentradors. Totalment
instal·lat i en funcionament segons plecs de prescripcions, plànols
i directrius de la D.O.
Tot el cablejat inclòs pel funcionament del sistema de detecció
places lliures del aparcament i que donarà compliment al REBT i
a la adaptació del Reial Decret 842/2002 (REBT) a la publicació
del Reglament Delegat 2016/364 que desplega el Reglament
(UE) Núm. 305/2011, i que estableix les classes de reacció al foc
dels cables elèctrics.

(P - 28)
TOTAL

TITOL 3

OBRA

01

PRESSUPOST DETECCIÓ PLACES LLIURES PORTA DE SARRIÀ

CAPÍTOL

03

CANALITZACIONS I CABLEJAT

TITOL 3

04

INSTAL·LACIÓ AMB TUB RÍGID

NUM. CODI
1

BSMINST09

11.938,00

01.03.03

UA
m

DESCRIPCIÓ
Subministrament, instal·lació i connexionat de tub rígid d'acer

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

9,90

30,000

297,00

EUR
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Pàg.: 5
laminat en fred de baix contingut en carboni tipus DC03 segons
normativa vigent, amb acabat exterior electrogalvanitzat, amb
gruix mínim mitja de 7 micres de zincat i un mínim puntual de 4
micres, i interior pintat amb pintura anticorrosiva, M20 mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar (Mod. referència: Armengol
serie Armet o equivalent) i muntat superficialment. Inclòs part
proporcional d'accessoris (colzes, tes, maniguets, abraçadores,
brides cincades HD, elements de fixació,...etc). Inclou tot el
material i mà d'obra necessari per la seva correcta execució,
inclosos els passos pels forjats, i els diferents passos per
diferents sectors d'incendi amb la seva corresponent protecció
EI120. Totalment instal.lat, connexionat, comprovat, verificat i en
perfecte funcionament. Tot inclòs segons plànols i Plec de
Condicions Tècniques. (P - 6)

2

BSMINST02

m

Subministrament, instal·lació i connexionat de tub rígid d'acer
laminat en fred de baix contingut en carboni tipus DC03 segons
normativa vigent, amb acabat exterior electrogalvanitzat, amb
gruix mínim mitja de 7 micres de zincat i un mínim puntual de 4
micres, i interior pintat amb pintura anticorrosiva, M25 mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar (Mod. referència: Armengol
serie Armet o equivalent) i muntat superficialment. Inclòs part
proporcional d'accessoris (colzes, tes, maniguets, abraçadores,
brides cincades HD, elements de fixació,...etc). Inclou tot el
material i mà d'obra necessari per la seva correcta execució,
inclosos els passos pels forjats, i els diferents passos per
diferents sectors d'incendi amb la seva corresponent protecció
EI120. Totalment instal.lat, connexionat, comprovat, verificat i en
perfecte funcionament. Tot inclòs segons plànols i Plec de
Condicions Tècniques. (P - 2)

10,40

274,000

2.849,60

3

BSMINST03

m

Subministrament, instal·lació i connexionat de tub rígid d'acer
laminat en fred de baix contingut en carboni tipus DC03 segons
normativa vigent, amb acabat exterior electrogalvanitzat, amb
gruix mínim mitja de 7 micres de zincat i un mínim puntual de 4
micres, i interior pintat amb pintura anticorrosiva, M32 mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar (Mod. referència: Armengol
serie Armet o equivalent) i muntat superficialment. Inclòs part
proporcional d'accessoris (colzes, tes, maniguets, abraçadores,
brides cincades HD, elements de fixació,...etc). Inclou tot el
material i mà d'obra necessari per la seva correcta execució,
inclosos els passos pels forjats, i els diferents passos per
diferents sectors d'incendi amb la seva corresponent protecció
EI120. Totalment instal.lat, connexionat, comprovat, verificat i en
perfecte funcionament. Tot inclòs segons plànols i Plec de
Condicions Tècniques. (P - 3)

13,58

83,500

1.133,93

4

BSMINST04

m

Subministrament, instal·lació i connexionat de tub rígid d'acer
laminat en fred de baix contingut en carboni tipus DC03 segons
normativa vigent, amb acabat exterior electrogalvanitzat, amb
gruix mínim mitja de 7 micres de zincat i un mínim puntual de 4
micres, i interior pintat amb pintura anticorrosiva, M40 mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar (Mod. referència: Armengol
serie Armet o equivalent) i muntat superficialment. Inclòs part
proporcional d'accessoris (colzes, tes, maniguets, abraçadores,
brides cincades HD, elements de fixació,...etc). Inclou tot el
material i mà d'obra necessari per la seva correcta execució,
inclosos els passos pels forjats, i els diferents passos per
diferents sectors d'incendi amb la seva corresponent protecció
EI120. Totalment instal.lat, connexionat, comprovat, verificat i en
perfecte funcionament. Tot inclòs segons plànols i Plec de
Condicions Tècniques. (P - 4)

17,90

8,000

143,20

5

BSMINST05

m

Subministrament, instal·lació i connexionat de tub rígid d'acer

19,40

22,000

426,80

EUR
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Pàg.: 6
laminat en fred de baix contingut en carboni tipus DC03 segons
normativa vigent, amb acabat exterior electrogalvanitzat, amb
gruix mínim mitja de 7 micres de zincat i un mínim puntual de 4
micres, i interior pintat amb pintura anticorrosiva, M50 mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar (Mod. referència: Armengol
serie Armet o equivalent) i muntat superficialment. Inclòs part
proporcional d'accessoris (colzes, tes, maniguets, abraçadores,
brides cincades HD, elements de fixació,...etc). Inclou tot el
material i mà d'obra necessari per la seva correcta execució,
inclosos els passos pels forjats, i els diferents passos per
diferents sectors d'incendi amb la seva corresponent protecció
EI120. Totalment instal.lat, connexionat, comprovat, verificat i en
perfecte funcionament. Tot inclòs segons plànols i Plec de
Condicions Tècniques. (P - 5)

6

BSMINST12

u

Subministrament i instal·lació de caixa de 105x105x49mm., de
derivació de planxa d'acer embotida i plastificada, amb grau de
proteccio IP-55, muntada superficialment, inclòs regleta de borns i
maniguets mixtes. Amb tota la mà d'obra i material. Tot segons
els plànols i el Plec de Condicions Tècniques de BSM. Totalment
instal·lat, connexionat, comprovat, verificat i en perfecte
funcionament. Tot inclòs. (P - 7)

22,37

61,000

1.364,57

7

BSMINST13

u

Subministrament i instal·lació de caixa de 105x155x61mm., de
derivació de planxa d'acer embotida i plastificada, amb grau de
proteccio IP-55, muntada superficialment, inclòs regleta de borns i
maniguets mixtes. Amb tota la mà d'obra i material. Tot segons
els plànols i el Plec de Condicions Tècniques de BSM. Totalment
instal·lat, connexionat, comprovat, verificat i en perfecte
funcionament. Tot inclòs. (P - 8)

26,07

12,000

312,84

8

BSMINST15

u

Subministrament i instal·lació de caixa de 156x206x83 mm., de
derivació de planxa d'acer embotida i plastificada, amb grau de
proteccio IP-55, muntada superficialment, inclòs regleta de borns i
maniguets mixtes. Amb tota la mà d'obra i material. Tot segons
els plànols i el Plec de Condicions Tècniques de BSM. Totalment
instal·lat, connexionat, comprovat, verificat i en perfecte
funcionament. Tot inclòs. (P - 9)

32,19

3,000

96,57

9

BSMINST23

u

Subministrament i instal·lació de tallafocs m-25, per a tub m-25
d'acer galvanitzat, fins i tot acoblament dels tubs al tallafocs i
segellat amb material adient. Inclou tot el material i mà d'obra
necessari per la seva correcta execució inclosos els passos pels
forjats. Totalment instal.lat. Tot segons plànols i Plec de
Condicions Tècniques. (P - 10)

29,62

1,000

29,62

10 BSMINST43

u

Subministrament i instal·lació de tallafocs m-32, per a tub m-32
d'acer galvanitzat, fins i tot acoblament dels tubs al tallafocs i
segellat amb material adient. Inclou tot el material i mà d'obra
necessari per la seva correcta execució inclosos els passos pels
forjats. Totalment instal·lat. Tot segons plànols i Plec de
Condicions Tècniques. (P - 11)

38,74

1,000

38,74

11 BSMINST60

u

Subministrament i instal·lació de tallafocs m-40, per a tub m-40
d'acer galvanitzat, fins i tot acoblament dels tubs al tallafocs i
segellat amb material adient. Inclou tot el material i mà d'obra
necessari per la seva correcta execució inclosos els passos pels
forjats. Totalment instal·lat. Tot segons plànols i Plec de
Condicions Tècniques. (P - 12)

45,36

1,000

45,36

TOTAL
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05

AJUDES RAM DE PALETA

NUM. CODI

6.738,23

01.03.04

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

EUR
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1

BSMPO57

TOTAL

Pàg.: 7

u

TITOL 3

Ajudes ram de paleta per la instal·lació de tubs d'acer galvanitzat
en superficie. Inclou la realització de tots els forats en sostre que
siguin necessaris per als passos de les instal·lacions realitzats
amb màquina taladradora amb broca de diamant o repicant amb
martell trencador sense tallar armat existent (col·locant pasatubs
pvc i posterior reparació amb morters de resines epoxi) segons
criteri de la D.O. Inclou també la realització dels treballs
necessaris per als passos per a diferents sectors d'incendi (amb
la seva corresponent protección EI 120) i repassos de pintura.
Inclou càrrega manual i transport runa a abocador autoritzat.
Inclòs descàrrega, cànon de vertit i pagament de totes les taxes.
(P - 13)

1,000

01
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CAPÍTOL

04

GRUP UNITAT DE CONTROL I SOFTWARE

UA

DESCRIPCIÓ

480,00

480,00

01.03.05

OBRA

NUM. CODI

480,00

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EPD7JS01

u

Subministrament i instal·lació de Unitat central de gestió basada
en PC amb WINDOWS SERVER 2012 Standard. i instal·lació de
Software SCADA de gestió de aparcaments. Inclou llicència d'ús
Software de Control. Esta inclos tot el cablejat i petit material i la
mà d'obra.Totalment instal·lat, connexionat, comprovat, verificat i
en perfecte funcionament. Tot inclòs. Tot segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O.. Tot integrat amb el
sistema de control del aparcament. (P - 38)

2.227,50

1,000

2.227,50

2

ZIOG0115

u

Definició, seguimient de projecte, configuració i programació del
software Scada adaptat al aparcament segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O. (P - 51)

840,00

1,000

840,00

3

EPD7JS02

u

Subministrament i instal·lació de PC en centre de control per
control i gestió en remot sistema de detecció de places lliures.
Esta inclos tot el cablejat i petit material i la mà d'obra.Totalment
instal·lat, connexionat, comprovat, verificat i en perfecte
funcionament. Tot inclòs. Tot segons plecs de prescripcions,
plànols i directrius de la D.O. (P - 39)

845,00

1,000

845,00

4

EPD7JS03

u

Subministrament i instal·lació de monitor LED 22´´ de alta
resolució. Està inclòs tot el cablejat i petit material i la mà d'obra
per a la seva correcta posta en servei. (P - 40)

160,00

1,000

160,00

5

EPDZJS00

u

Subministrament, col·locació i instal·lació de tots els armaris
concentradors de dades dels sensors necessaris amb tots els
equips necessaris pel correcte funcionament del sistema a tot
l'aparcament (fonts d'alimentació, equips convertidors,
proteccions etc). Inclou el subministrament i instal·lació de 4
concentrador de dades dels sensors de plaça i rètols, per una
xarxa RS 422, en comunicació amb Centre Control amb un
màxim de 127 sensors-rètols per cada concentrador. Sistema
optima de Ibersegur o similar.
Inclou subministrament i instal·lació de placa integrada en cada
concentrador per comunicar amb una xarxa Ethernet. Sistema
optima de Ibersegur o similar. Totalment instal·lat, connexionat,
comprovat, verificat i en perfecte funcionament. Tot segons plecs
de prescripcions, plànols i directrius de la D.O. Tot inclòs i
integrat amb el sistema de control del aparcament.
Inclou el subministrament i instal·lació de totes les proteccions
(magnetotermica i diferencials) que siguin necessàries a la
cambra on s'ubicaran els concentradors segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O (P - 41)

7.553,30

1,000

7.553,30

6

DECT0001

u

Subministrament i instal·lació de USB KVM EXTENDER CE700A.
Inclou subministrament i instal·lació cablejat FTP per connectar
unitat en remot i unitat local. Totalment instal·lat, connexionat,
comprovat, verificat i en perfecte funcionament. Tot segons plecs

485,00

1,000

485,00

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.: 8
de prescripcions, plànols i directrius de la D.O. (P - 14)

7

DECT0002

u

Subministrament i instal·lació de conmutador KVM VGA/AUDIO
PS/2-USB de 4 ports CS1754.Totalment instal·lat, connexionat,
comprovat, verificat i en perfecte funcionament. Tot segons plecs
de prescripcions, plànols i directrius de la D.O. (P - 15)

525,00

1,000

525,00

8

DECT0003

u

Subministrament i instal·lació de
CABLE de 3ml kVM
(VGA/USB/AUDIO) 2L-4203U .Totalment instal·lat, connexionat,
comprovat, verificat i en perfecte funcionament. Tot segons plecs
de prescripcions, plànols i directrius de la D.O. (P - 16)

37,00

4,000

148,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01
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CAPÍTOL

05

VARIS

NUM. CODI
1

PROTECC02

12.783,80

01.04

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Subministrament i instal·lació de protecció de C60N 2P de 10A
amb contacte auxiliar OF per carril DIN de la marca Scheneider
en subquadre ´´Banderoles i Caixers´´ ( nova sortida per la
instal·lació detecció places lliures). Inclou tot el material (cablejat,
senyalització, etc.... tot segons plec) i la mà d'obra necessaris per
la seva correcta instal·lació.

273,48

1,000

273,48

700,00

1,000

700,00

2.896,00

1,000

2.896,00

(P - 42)
2

PROTECC03

u

Programació Schneider per nova sortida de subquadre elèctric
existent. Tot segons plec de condicions tècniques i documentació
contractual, totalment instal·lat, connectat i en perfecte estat de
funcionament tant en local com al control remot.
Inclou tot el material i mà d'obra necessari per a la seva correcta
execució. Els treballs es realitzaran amb l'aparcament en
funcionament i per tant l'adjudicatari prendrà totes les mesures
necessàries de protección per no causar danys a vehicles. Les
despeses en cas d'existir anirien a càrrec del Contractista.
Totalment muntats, equipats i programats segons esquemes
unifilars, esquemes de arquitectura de comunicación, esquema
de control i Plec de Condicions Tècniques, de la marca Schneider
electric o similar.

(P - 43)
3

XP12JAN2

u

Subministrament, instal·lació i connexió de RACK de
comunicacions
de 19'' 42U de dimensions 700x800x2000 mm, de xapa d'acer
amb
porta i pany amb clau, incloent-hi patch pannel amb un mínim de
32
parells de connectors famella LC i ''latiguillos'' de fibra de 50 cm
mascle-mascle, connexió amb LC famella a Patch Pannel.
S'inclou un
altre patch pannel amb un mínim de 8 parells de connectors LC i
''latiguillos'' de fibra de 50 cm mascle-mascle, connexió amb LC
famella a patch pannel i regleta de connexió amb 9 bases
SCHUKO i
tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació,
tot
segons els plànols i el plec de condicions tècniques de BSM.
Totalment instal·lat, connexionat, comprovat, verificat i en
perfecte
estat de funcionament. Tot inclós.
(P - 46)

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.: 9

4

XP12JAN1

u

Subministrament i instal·lació de Safata fixa de xapa d'acer per
armari de comunicacions (rack existent). (P - 45)

119,93

1,000

119,93

5

XP12JAN3

u

Subministrament, instal·lació, connexió i configuració SWITCH
HP 2920-48G o similar. S'inclou tot el material auxiliar i mà d'obra
necessaria per a la seva correcta instal·lació .Tot segons els
plànols i el Plec de Condicions Tècniques. Totalment instal·lat,
connexionat, comprovat, verificat i en perfecte funcionament.
Inclòs realització de treballs en vàries fases i, en cas necessàri,
en horari nocturn i/o festiu. Tot inclòs.
(P - 47)

3.159,00

1,000

3.159,00

6

XP12JS01

u

Posada en marxa del sistema.
Inclou comprovació i posada en marxa dels equips i suport per
part del ingeniers o tècnics de camp del fabricant en la posada en
marxa i curs formació del funcionament del sistema. Inclou tota la
mà d'obra necessaria pel correcte suport de la posta en marxa i
formació. (P - 48)

2.932,00

1,000

2.932,00

7

XP12JS10

u

Integració amb el sistema centralitzat de BSM per poder gestionar
en remot el plaça a plaça instal·lat. Inclou software de integració i
llicencia d'ús. (P - 49)

1.853,00

1,000

1.853,00

8

XP12JSE3

u

Legalització instal·lació. Inclou redacció del projecte de
legalització, visat dels mateix pel col·legi professional, i tramitació
dels expedients a Indústria. Inclou tota la mà d'obra, certificats,
inspeccions reglamentaries, butlletins, etc... per la correcta
legalització de la instal·lació elèctrica.

1.900,00

1,000

1.900,00

Totes les partides del pressupost d'instal·lació inclouen:
-Treballs a zona places realitzats els caps de setmana
-Realització de plànols As-Build, proves i certificats dels aparells i
de la instal·lació.
-La realització de perforacions en forjat, elements específics
tallafocs i segellat de les juntes en els forjats o parets de
sectorització amb element intumescent.
-La mà d'obra per al muntatge de tot el sistema, passamurs,
tallafocs i qualsevol sistema reflectit en el projecte.
-Subministrament i col·locació interruptor diferencial i
magnetotèrmic places lliures.
-La classificació de residus, trasllat dels materials aptes per a la
seva posterior reutilització com a peces de recanvi al magatzem
que la Propietat indiqui i càrrega manual de la runa sobrant sobre
camió o contenidor. Inclou transport, descàrrega a abocador i
cànon d'abocament de productes resultants.
-La mà d'obra per realitzar els treballs necessaris en cas
d'afectació de la instal lació del sistema de detecció automàtic
amb les instal.lacions de ventilació, il.luminació, ruixadors
contraincendis o qualsevol tipus d'instal lació existent. Inclou
replanteig, desmuntatge i muntatge de les instal.lacions afectades
en cas de ser necessari.
-Totes les partides del pressupost d'instal.lacions inclouen les
ajudes proporcionals de paleteria.
-Les feines es realitzen amb l'aparcament en funcionament i es
podran realitzar en qualsevol horari (diurn, nocturn, laborables i
festius).
-Tota la instal·lació ha de quedar integrada amb el sistema del
control del aparcament.
-En general les partides del pressupost recullen tots els elements
per deixar la instal·lació totalment acabada.Tot segons plecs de
prescripcions, plànols i directrius de la D.O. (P - 50)
TOTAL
OBRA

CAPÍTOL

01.05
01

13.833,41
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EUR
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PRESSUPOST
CAPÍTOL

06

NUM. CODI
1

SISJSO1

TOTAL

Pàg.: 10

CAPÍTOL

SEGURETAT I SALUT

UA

DESCRIPCIÓ

PA

Partida alçada a justificar pel compliment de les mesures de
Seguretat i Salut segons especificacions de Projecte (P - 44)
01.06

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

2.000,00

1,000

2.000,00
2.000,00

EUR

Resum de pressupost
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

Import

NIVELL 3: TITOL 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol

1

01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04
01.03.05
01.03

Canalització i accesoris
Cargols i fixacions
Cablejat
Instal·lació amb tub rígid
Ajudes ram de paleta
Canalitzacions i cablejat

18.333,10
320,00
11.938,00
6.738,23
480,00
37.809,33
37.809,33

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01

Grup sensors
Grup rètols indicadors
Canalitzacions i cablejat
Grup unitat de control i software
Varis
Seguretat i salut
Pressupost DETECCIÓ PLACES LLIURES PORTA DE SARRIÀ

22.972,58
12.478,00
37.809,33
12.783,80
13.833,41
2.000,00
101.877,12
101.877,12

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01
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101.877,12
101.877,12

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

101.877,12

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 101.877,12..........................................................................

13.244,03

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 101.877,12.............................................................................

6.112,63

Subtotal

121.233,78

21 % IVA SOBRE 121.233,78.............................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

25.459,09

€

146.692,87

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( CENT QUARANTA-SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS )
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1. DATOS GENERALES
1.1 Obra o instalación objeto del Plan de Seguridad y Salud.
Este Plan de seguridad y salud laboral será de aplicación por parte de la
empresa constructora o instaladora, siempre que no se reciba ninguna
indicación específica en contra, en todas las obras e instalaciones a
efectuar en las dependencias de la División de Servicios a la Movilidad
de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (aparcamientos, depósitos de
grúas, base de grúas, estación de autobuses, Galerías del Mar, oficinas
centrales, obras en la calle, etc.).

2. CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
2.1 Objeto.
El presente Plan de Seguridad y Salud tiene por objeto analizar, estudiar y
desarrollar las condiciones de ejecución de la obra e instalaciones para
garantizar que en su desarrollo no se producirán situaciones que supongan
peligro alguno para los trabajadores de la misma.
2.2 Ámbito de aplicación.
La vigencia del Plan se inicia desde la fecha en que se produzca la
aceptación del mismo por parte de la Empresa constructora o instaladora y
su ámbito serán todas las obras e instalaciones efectuadas para la División
de Servicios a la Movilidad de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. en
cualquiera de sus dependencias (aparcamientos, depósitos de grúas, base
de grúas, estación de autobuses, Galerías del Mar, oficinas centrales, obras
en la calle, etc.).
Su aplicación será vinculante para todo el personal propio y el dependiente
de otras empresas subcontratadas, al realizar sus trabajos en el interior del
recinto de la obra y con independencia de las condiciones contractuales que
regulen su intervención.
2.3 Variaciones.
Este Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado en función del
proceso de construcción de la obra o instalación y de las posibles incidencias
que puedan surgir a lo largo de la misma, previa aprobación expresa de BSM.

3. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
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3.1. Descripción y construcción de la obra o instalación.
La tipología de obras e instalaciones es variada pero siempre circunscrita,
como ha quedado recogido anteriormente, a las dependencias de Barcelona
de Serveis Municipals, S.A. en cualquiera de sus dependencias
(aparcamientos, depósitos de grúas, base de grúas, estación de autobuses,
Galerías del Mar, oficinas centrales, obras en la calle, etc.).
3.2 Previsión de medios humanos para el desarrollo de cada obra o instalación.
Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los
riesgos que conllevan, así como formación para la correcta adopción de
medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la
implantación de medios de protección colectiva, en primer lugar, y utilización
de equipos de protección individual, en segundo lugar.
3.3 Interferencias y servicios afectados por la situación de la obra.
Visitada la parcela donde se realizará el proyecto de ejecución de obra, no
se han detectado interferencias de Servicios públicos (líneas eléctricas, gas,
agua y teléfonos).
Si durante la realización de trabajos en la obra se detectan algunas de las
interferencias referidas, se acordonará la zona y se solicitará a la Compañía
instaladora, por escrito, proceder a la desviación de la/s misma/s y se
adoptarán las siguientes medidas preventivas.
Líneas eléctricas de alta tensión.
a) Aéreas
Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto
más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo ó herramienta del
obrero ó de la máquina, considerando siempre la situación más desfavorable.
Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas
publicaciones especializadas, como las de la Comisión Técnica Permanente de la
Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de
UNESA, dan como
"Distancias Mínimas" de seguridad las siguientes:

- 3 m. para T < 66.000 V.
- 5 m. para T > 66.000 V.
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del
alejamiento de los soportes de ésta.
Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho,
disminuye la distancia con respecto al suelo.
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Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la
temperatura. El viento provoca un balanceo de los conductores, cuya amplitud
también puede alcanzar varios metros.
Como resumen debe considerarse siempre la situación más desfavorable.

Distancia de los conductores al terreno.

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima
flecha vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno ó
superficie de agua no navegable, a una altura mínima de:
U
5,3+ ------ metros
150

U= Tensión nominal de la línea en KV.
Con un mínimo de 6,00 metros.

Puesta en obra de los aparatos de elevación.

Los aparatos de elevación y sus cargas, que en el curso de sus movimientos,
permanecen fuera de la zona peligrosa, pueden ponerse en servicio sin tomar
medidas especiales.
No obstante, hay que tener en cuenta:
• La desviación con relación a la vertical por el balanceo de las cargas.
• La dilatación de los conductores de la línea por la variación de la temperatura, y
el consiguiente cambio de la longitud de la catenaria de los cables.
Si los aparatos de elevación ó cargas suspendidas pueden penetrar en la zona
peligrosa, deben adoptarse algunas de las siguientes medidas de seguridad:
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• Desplazar la línea.
• Aislar los conductores desnudos: la colocación y quitado del aislamiento deben
hacerse por el propietario de la línea.
• Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación del ingenio por
dispositivos de parada mecánicos.
• Limitar la zona de trabajo de los ingenios por barreras de protección.
• Estas delimitan la distancia mínima entre el ingenio y la línea.

Bloqueos y barreras de protección.

Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas
que no deben traspasar y, para ello, se interpondrán barreras que impidan todo
contacto con las partes en tensión.
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos
usuales.
Las barreras de protección son construcciones formadas, generalmente, por
soportes colocados verticalmente y cuyo pié está sólidamente afincado en el suelo,
arriostrados por medio de cables, unidos por largueros o tablas.
Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa.
El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar
de 1,00 m.
En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de
retención provistos de la adecuada señalización.
Los cables deben estar siempre bien tensos. El espacio vertical entre los cables de
retención no debe ser superior a 0,50 m.
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada
en función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona.
Se colocarán redes cuya abertura de las mallas no sobrepase los 6 cm. entre los
largueros, las tablas o los cables de retención, para evitar que elementos metálicos
de andamios, hierros de armadura, etc., puedan penetrar en la zona de riesgo.
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Paso bajo líneas aéreas en tensión.

La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por
barreras de protección, indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad.
Las barreras de gálibo generalmente están compuestas por dos largueros
colocados verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo
admisible por un larguero horizontal.
En lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso,
provisto de señalización.
Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su
alejamiento de la zona peligrosa viene determinado por la configuración de lugares
bajo la línea aérea (depresiones de terreno o terraplenes).
La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a
la barrera de protección.
Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados.

Recomendaciones a observar en caso de accidente.

Caída de línea.
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un
especialista compruebe que están sin tensión.
No se deben tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso
de estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a
la víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente.
Accidente con máquinas.
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación,
transporte, etc., sobre cubiertas neumáticas deben observarse las siguientes
normas:
El conductor o maquinista:
• Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder.
• Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre
de riesgo de electrocución.
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• Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.
• Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la
máquina.
• No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia
segura. Si desciende antes, el conductor entra en el circuito línea aérea-máquinasuelo y está expuesto a electrocutarse.
• Si es imposible separar la máquina y, en caso de absoluta necesidad, el
conductor o maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, si no que
saltará lo más lejos posible de la máquina, evitando tocar ésta.
Normas generales de actuación.
• No tocar la máquina o la línea caída a tierra.
• Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para asegurar que los
valores de la tensión de paso concéntricos al punto en que la máquina o línea hace
tierra, pudieran dar lugar a gradientes de potencial muy peligrosos.
• Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no
acercarse a la máquina.
• Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se
abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.

b) Subterráneas:
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas
eléctricas enterradas, es recomendable atender a las siguientes normas:
•No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.
•Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de
ellos el peso de la maquinaria o vehículos, así como posibles contactos
accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.
•Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del
conductor.
•Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando
la proximidad a la linea en tensión y su área de seguridad.
•A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en
perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente
mencionada.
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•Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño.
Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan
ocasionar accidentes.
¨Normas básicas de realización de los trabajos.

No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en
terrenos blandos(arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos.
Se conoce perfectamente su trazado y profundidad.
Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y
señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión) se podrá excavar
con máquinas hasta 0,50 m. de la conducción (salvo que previamente de
conformidad con la Compañía propietaria, nos hubiera sido autorizado realizar
trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se
utilizará la pala manual.
No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección.
Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m. de conducción, a partir de ésta
cota y hasta 0,50 m. se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc.,
y, a partir de aquí, pala manual.
Con carácter general, en todos los casos, en los que la conducción quede al
aire, se suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada
accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo
requiere, se colocarán obstáculos que impidan el acercamiento. Una vez
descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas,
pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales medidas de seguridad, el
cumplimiento de las cinco reglas siguientes:
•Descargo de la línea.
•Bloqueo contra cualquier alimentación.
•Comprobación de la ausencia de tensión.
•Puesta a tierra y en cortocircuito.
•Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión,
mediante su recubrimiento o delimitación.
Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba a abajo.
En la actualidad existen unos aparatos llamados "detectores de campo",
capaces de indicarnos el trazado y la profundidad de la línea. La precisión de
éstos aparatos es función de su sensibilidad y de la tensión del conductor.
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Conducciones de gas.
Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán precauciones
especiales, para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en
presencia de gas.

Ejecución de los trabajos.

Cuando se descubra un tramo de gaseoducto, se seguirá, en líneas generales,
las recomendaciones siguientes:
Identificación:
Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los
planos constructivos de la misma, localizando también en los planos
disponibles, las canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan ser
afectados.
Señalización:
Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con
piquetas su dirección y profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones
enterradas de otros servicios. Indicando además el área de seguridad.
Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1,00 m.:
En éste caso se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la
generatriz superior de la tubería, en el número que se estime necesario, para
asegurarse de su posición exacta.
Conducciones enterradas a profundidad superior a 1 m:
Se podrá empezar la excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m. sobre la
tubería, procediéndose a continuación como en el punto anterior.
Finalización de la excavación:
Una vez localizada exactamente la tubería mediante catas, se procederá a
finalizar la excavación, siguiendo las precauciones y recomendaciones que a
continuación se indican.

Precauciones y Recomendaciones.
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Anchura y profundidad de zanjas:
Las dimensiones transversales y profundidad de la zanja a excavar se fijarán en
cada caso, en función del personal y la maquinaria que intervengan en la
excavación.
Intervención en tuberías:
En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá longitudinalmente
un tramo algo superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la flexión de
la tubería con gatos, para realizar los acoplamientos necesarios.
"n" Tramos a descubrir:
No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15m.
"n" Dudas en la existencia o situación de canalizaciones:
En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o situación de
canalizaciones enterradas de terceros, se consultará al titular de la canalización
acerca de la ubicación de la misma, y si fuera necesario se requerirá la
presencia de un técnico designado por el titular para que presencie los trabajos
de excavación.
"n" Excavación mecánica:
No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 m. de
una tubería de gas a la presión de servicio.
"n" Utilización de dragas:
No se permitirá la utilización de dragas en la excavación, cuando la tubería
tenga un recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1,00 m.

Normas de seguridad.

Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o cuando sea
necesario descubrir éstas, se prestará interés especial a los siguientes puntos:
•Se proveerá y mantendrá todas las luces guardas, cercas y vigilancia para la
protección de las obras o para la seguridad de terceros cuando el caso lo
requiera.
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•Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación
en la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro, debido a
la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e
inmediaciones.
•Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa
dentro del área afectada.
•Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o
instrumento de la instalación en servicio.
•Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve
herrajes metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en
contacto con elementos metálicos.
•No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase.
•En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se
pondrán carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección
correspondiente.
•Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para
suspender o levantar cargas.
•Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de
conducciones de gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito
eléctrico.
•Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen
eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra.
•Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en éstos trabajos,
estarán perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya
empalmes.

Actuación en caso de fuga de gas, incendio o explosión.

En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal
de la obra se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se
permitirá acercarse a nadie que no sea el personal de la Compañía Instaladora.

Grupos electrógenos y compresores.
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En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se
situarán tan lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando los
escapes con rejillas cortafuegos.

Conducciones de agua.
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de
abastecimiento como de saneamiento, se tomarán medidas que eviten que,
accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en consecuencia, se suprima el
servicio.

Identificación.

En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios
afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer
exactamente el trazado y profundidad de la conducción.(Se dispondrá, en lugar
visible, teléfono y dirección de estos
Organismos.).

Señalización.

Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con
piquetas su dirección y profundidad.

Recomendaciones en ejecución.

•Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a
0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala
manual.
•Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación
sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin
de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y
señalizará convenientemente, para evitar que sea dañada por maquinaria,
herramientas, etc.
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•Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc.,
cuando el caso lo requiera.
•Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la
conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora.
•No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.
•Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender
o levantar cargas.

Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización.

Comunicar inmediatamente con la Compañía instaladora y paralizar los trabajos
hasta que la conducción haya sido reparada.

3.4 Trafico rodado.
Debido a la situación de la obra, se producirá durante su transcurso movimiento de
vehículos y máquinas que interferiran con la misma.
En estas operaciones se realizarán los desvíos de vehículos y peatones
necesarios, colocando señalizaciones, balizamientos, protecciones y la presencia
de un vigilante, si procede, que regule el paso.

3.5. Estudio geotécnico.
Una vez analizado el estudio GEOTÉCNICO se destacan los aspectos que
tienen relación con la salud laboral.

3.6. Climatología y medio ambiente.
Por la situación de la obra no existe ninguna variable de tipo climático específica
a tener en cuenta.
Para prever el vuelco por acción del viento de encofrados y paramentos
verticales, éstos deberán estar apuntalados y arriostrados con los elementos o
sistemas pertinentes.
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En el caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 Km/h. se
suspenderá la elevación de cargas con grúas torres y los trabajos sobre
andamios y cubiertas.

3.7. Vehículos, máquinas y medios auxiliares a utilizar.

¨ En excavaciones y zanjas.
- Vehículos y Máquinas.
. Retro excavadoras
. Palas cargadoras
. Compactador vibratorio
. Camiones
- Medios auxiliares.
. Elementos y sistemas de apuntalamiento.

¨ En estructuras y forjados.
- Vehículos y máquinas.
. Camiones hormigonera
. Grúas autopropulsadas
. Sierras circulares eléctricas
- Medios auxiliares.
. Escaleras manuales.
. Torretas para HORMIGONAR pilares
. Andamios y plataformas de trabajo
. Elementos de encofrado y apuntalamiento

¨ En cerramientos y albañilería.
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- Vehículos y máquinas.
. Camiones
. Sierras de corte de material cerámico
- Medios auxiliares.
. Uñas portapalets para grúas
. Plataformas de descarga de materiales
. Transpalets
. Conductos para desescombro y contenedores
. Andamios metálicos tubulares
. Andamios colgados
. Plataformas de trabajo
. Escaleras manuales

¨ Montajes metálicos.
- Vehículos y máquinas.
. Grúas autopropulsadas
. Equipos de soldadura
. Radiales
- Medios auxiliares.
. Carro porta cilindros
. Banquetas
. Pasarelas
. Escaleras
. Cestas colgadas
. Andamios tubulares
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¨ Instalaciones.
- Vehículos y máquinas.
. Camiones
. Grúas electromotrices
- Medios auxiliares.
. Escaleras manuales
. Andamios metálicos tubulares
. Andamios colgados motorizados
. Plataformas de trabajo
. Grupos de corte y soldadura
. Máquinas eléctricas portátiles

¨ En todas las fases de obra.
- Vehículos y máquinas.
. Grúas torre
. Dumper motovolquete
- Medios auxiliares.
. Eslingas de reparto de carga

Para el uso y utilización de todos los vehículos, maquinas y medios auxiliares se
seguirán las normas específicas incluidas en los puntos 6 y 7 de esta Memoria.

4. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
4.1 Accesos, cerramientos y rampas
A) Accesos
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- Se estableceran accesos cómodos y seguros para personas y vehículos y
maquinaria.
B) Cerramiento
- Se efectuarà un cerramiento perimetral que impida el paso de personas y
vehículos ajenos a la misma.
- La altura de dicha protección perimetral es de 2 metros.
C) Rampas
- Las rampas para el movimiento de camiones se ejecutarán con pendientes
iguales o inferiores al 12% en los tramos rectos y al 8% en las curvas.
- El ancho mínimo será de 4,5 metros en los tramos rectos y sobre ancho
adecuado en las curvas.
- Se colocarán las siguientes señales:
A la salida de la rampa señal de "stop".
A la entrada de la rampa señales de "limitación de velocidad a 40 Km/h" y
"entrada prohibida a peatones".
- Asimismo se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa
estableciendo límites seguros para evitar vuelcos o desplazamientos de
camiones o maquinaria.
4.2 Señalización.
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien
se utilizará la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan.
- En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más
importantes utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El
referido cartel debe estar en sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer
uso del mismo, si fuera necesario, en el menor
tiempo posible.
- En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales:
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
Uso obligatorio del casco de seguridad.
Peligro indeterminado.
Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales
de seguridad de Prohibición, Obligación y Advertencia mas usuales.
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- En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra, se instalarán las
señales de riesgo eléctrico.
- En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base de grúas torre se
utilizarán las señales de peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria
del cinturón de seguridad.
- Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en
aquellas zonas donde exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados sin desencofrar,
etc.) y colocarse la señal de riesgo de caída a distinto nivel, hasta la instalación
de la protección perimetral con elementos rígidos y
resistentes.
- En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material
combustible, se colocará señal de prohibido fumar.
- En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio
de gafas y guantes.
- En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán
pegatinas de uso de gafas y máscara antipolvo.
- En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal
de uso obligatorio de protectores auditivos.
- En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal
correspondiente para ser localizado visualmente.
- En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes
señales para su fácil localización.
- En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la
señal de caída de objetos.
- En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo
nivel.

4.3. Instalaciones provisionales de los trabajadores.
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con
lo anterior, se organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y
fregadas con los medios necesarios para tal fin.
Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas
sino en el exterior de estos y en cubos con tapa.
Se cumplirán las siguientes normas:
¨ Comedor.
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- 1 Calienta comidas por cada 50 operarios.
- 1 Grifo en la pileta por cada 10 operarios.
¨ Aseos
- 1 Inodoro por cada 25 operarios.
- 1 Ducha por cada 10 operarios.
- 1 Lavabo por cada 10 operarios.
- 1 Espejo (40x50) por cada 25 operarios.
- 1 Calentador agua.
- Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc.
¨ Vestuarios
- Bancos, perchas.
- 1 Taquilla por trabajador.

4.4 Primeros auxilios. itinerarios de evacuación para accidentes graves.
La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de
obra, se atenderán en el botiquín instalado a pie de obra y facilitado por la
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO .
Asimismo, se dispondrá de un botiquín para efectuar las curas de urgencia y
convenientemente señalizado. Se hará cargo de dicho botiquín la persona más
capacitada designada por el Jefe de Obra o Encargado.
El botiquín contendrá:
- 1 Frasco conteniendo agua oxigenada.
- 1 Frasco conteniendo tintura de yodo.
- 1 Frasco conteniendo mercurocromo.
- 1 Frasco conteniendo amoniaco.
- 1 Caja conteniendo gasa estéril.
- 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.
- 1 Rollo de esparadrapo.
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- 1 Torniquete.
- 1 Bolsa para agua o hielo.
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados.
- 1 Termómetro clínico.
- 1 Caja de apósitos autoadhesivos.
- Analgésicos.
Asimismo, en sitio muy visible (vestuario, comedor, oficinas, etc.), figurará un
tablón de anuncios con los datos ( teléfono, dirección, etc.) para contactar con:
 MUTUA
 AMBULANCIA
 CRUZ ROJA

Para la intervención facultativa ante siniestros con lesiones personales
aparentemente leves, en el tablón anterior también figurarán los datos ( teléfono,
dirección, etc.) de la CLÍNICA a la que recurrir.

Los siniestros con daños personales graves se remitirán directamente a la
Residencia de la Seguridad Social. En el tablón anteriormente mencionado figuraran
los datos ( teléfono, dirección, etc.) del HOSPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, al
que recurrir.

El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para
accidentes graves será conocido por todo el personal presente en la obra y colocado
en sitio visible (interior de vestuario, comedor, etc.).

4.5 Zonas de trabajo, circulación y acopios.

¨Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra:
-El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma
estarán perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o balizado de
toda su área de influencia, susceptible de ser franqueada por personal o
vehículos ajenos a la obra.
-En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas
superiores, se dispondrá una marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará
la zona de riesgo de posible interferencia entre los materiales desprendidos y la
circulación ajena a la obra.
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-Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos
desde los tajos situados en altura (redes, plataformas de recogida, barandillas,
conductos de evacuación de escombros, etc).
-Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y
características, a lo establecido para obras en la Instrucción 8.3-IC de la
ORDEN MINISTERIAL de 31.08.87 del MOPU.
-Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad
normalizadas según lo establecido en el R.D. 1403/1986, sobre señalización de
seguridad en los centros y locales de trabajo.
-Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar
adecuadamente balizados y señalizados.
-Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra.

¨ Circulación del personal de obra:
-Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m.,
situados sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente
señalizados, para evitar choques contra ellos.
-No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos
verticales sea inferior a 0,60 m.
-Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida.
-Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de
pasarelas con barandillas sólidas y completas.
-Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras
con peldañeado amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes,
cerrando los laterales.
-Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y
obstáculos.
-Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las
zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo.
-Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de
personas u objetos, deben estar condenados, protegidos o, como mínimo y en
momentos puntuales, señalizados.
-Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación
suficiente.
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4.6 Talleres y almacenes.

¨Circulación de vehículos de obra.
-Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra,
se habrá comprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en
lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología.
-Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de
vehículos, acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una
protección de tablones al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar
una conducción elevada a más de 3 m. de altura.
-Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar
perfectamente definidos y separados.
-Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos
de obra, estarán protegidas y situados a 1 m. del perímetro del hueco.

4.8 Instalación eléctrica provisional.
Previa petición de suministro, se procederá al montaje de la instalación eléctrica
provisional de obra.
Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes:
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación).
- Quemaduras.
- Incendios.
Se adoptarán las siguientes medidas preventivas:
a) para los cables.
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga
eléctrica que ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria
e iluminación prevista.
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- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables
(rasgones y repelones ).
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros
secundarios y de planta, se efectuará mediante manguera eléctrica
antihumedad.
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2
m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el
nivel del pavimento, aunque se dará preferencia a enterrar los cables eléctricos
en los pasos de vehículos.
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante
conexiones estancos antihumedad.
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes
normalizados estancos de seguridad.
- Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el
hueco de las escaleras.
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será
colgado a una altura sobre el pavimento o arrimada a los paramentos verticales,
para evitar accidentes por agresión a las mangueras a ras de suelo.
- Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia,
pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos
verticales.
- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante
conexiones estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.
b) para los interruptores.
- Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas
de puerta de entrada con cerradura de seguridad.
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal
normalizada de "peligro, riesgo eléctrico".
c) para los cuadros eléctricos.
- Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según
norma UNE-20324.
- Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras
eficaces como protección adicional.
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- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo
eléctrico".
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera
recibidos a los paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes.
- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones
normalizadas blindadas para intemperie.
d) para las tomas de energía.
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de
distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra
contactos directos). Esta norma es extensiva a las tomas del "cuadro general" y
"cuadro de distribución".
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato,
máquina o máquina-herramienta.
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para
evitar los contactos eléctricos directos.
e) para la protección de los circuitos.
- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo
defina como necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el
fin de que actúen dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el
conductor al que protegen, llegue a la carga
máxima admisible.
- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de
corriente de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas,
aparatos y máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico.
- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
- La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de
obra y de primeros auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores
automáticos magnetotérmicos.
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:
300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria.
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30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del
nivel de seguridad.
30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.
f) para las tomas de tierra.
- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica
suministradora en la zona.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro
general.
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores
amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.
- Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos:
Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas.
Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores.
- La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble
aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de
distribución correspondiente y el cuadro general de obra.
- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que
su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica
en el lugar el hincado de la pica (placa o conductor).
- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán
independientes eléctricamente.
g) para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de
obra.
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión
de carnet profesional correspondiente.
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará
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"fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo
correspondiente en el cuadro de gobierno.
-

La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la
efectuarán los electricistas.

4.9 Iluminación.
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos
con seguridad.
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de
seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de
gancho de cuelgue a a pared, manguera antihumedad, clavija de conexión
normalizada estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando
rincones oscuros.

4.10 Medidas contra incendios.
¨En los almacenamientos de obra.
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se
suelen almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en
oficios distintos. Este principio básico es favorable a la protección contra
incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles unos de
otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y
canalizaciones eléctricas.
Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado,
vigilado y convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados.
¨En la maquinaria.
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de
tener las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos
se instalará toma de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se
produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios
diariamente los alrededores de las máquinas.
¨En el trasvase de combustible.
Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá,
asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo
que se debe tener a mano tierra ó arena para empapar el suelo.
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La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte
de la conducta a seguir en estos trabajos.
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán
los motores accionados por el combustible que se está trasvasando.
¨Protección de los trabajos de soldadura.
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de
materias incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y
que no hayan de ser cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas
ignífugas o con lonas, a ser posible
mojadas.
Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse
alguna chispa o ha habido un recalentamiento excesivo.
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya
explosivos, vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de
precaución no pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio.
¨Medios de extinción para todos los casos.
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil,
trasvase de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se
manipule una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y
capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y
con el volumen de éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos
inflamables, con la herramienta propia para extenderla.
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración
de embalajes o desechos, han de completarse los medios de protección con
mangueras de riego que proporcionen agua abundante.
¨Información a los vigilantes de obra.
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden
revestir peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección
existentes en la misma, para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así
como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de
extinción de incendios.

4.11 Demolición.
Riesgos más frecuentes:
- Caídas de altura desde un elemento elevado o por hundimiento de la zona
ocupada por algún trabajador.
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- Caída de materiales por desplome o derrumbe de elementos estructurales y al
desescombrar.
- Contactos eléctricos.
- Choques y golpes en la cabeza.
- Caídas al mismo nivel.
- Cortes.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Inhalación de polvo.
- Ruido.
Orden prioritario de derribo. Aunque se tendrá en consideración las
características específicas y circunstancias del edificio, podría considerarse el
siguiente:
a) Anulación de las instalaciones existentes.
b) Apeos y apuntalamientos necesarios.
c) Instalación de andamios, plataformas, tolvas y todos aquellos medios
auxiliares previstos para la demolición.
d) Desmantelamiento de la cubierta.
e) Desmonte del último forjado.
f) Desmonte a nivel de cada planta.
* Tabiquería interior.
* Elementos estructurales.
g) Retirada para su aprovechamiento de cuantos materiales se hayan previsto,
siempre y cuando no den lugar a riesgos.

Medidas preventivas
- Desinfectar y desinsectar en caso necesario.
- Sobre una misma zona no deben ejecutarse trabajos a distintos niveles, ya
que la caída de materiales puede afectar a los trabajadores situados en niveles
inferiores.
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- Cuando la altura de trabajo sobre el nivel inferior supere los dos metros, se
utilizará protección colectiva (redes, barandillas, mallazo, etc.) o cinturón de
seguridad.
- Cuando no se puedan instalar andamios en las fachadas, se colocarán
dispositivos en voladizo por debajo del nivel de trabajo (como máximo dos
pisos). De esta forma se recogerá la caída de cualquier objeto.
- Las aberturas realizadas en los forjados para evacuar escombros se iniciarán
en el último piso.
- Todas las escaleras y pasarelas del edificio que hayan de utilizarse para el
tránsito de los trabajadores se mantendrán libres de obstáculos hasta el
momento de su derribo.

* El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el forjado superior
donde se apoya.
* El derribo de escaleras debe ejecutarse desde una andamiada que cubra el
hueco de la misma.
* Primero se retirarán los peldaños y losas del rellano y luego las bóvedas.

- Las chimeneas se abatirán sobre la cubierta. En el caso de hacerse por cable,
se hará hacia el exterior guardando las correspondientes distancias de
seguridad. Las chimeneas situadas hacia el centro de las vertientes se
desmontarán desde plataformas perimetrales.
- Se dispondrán tableros para apoyo de los trabajadores en el caso de
demoliciones de forjados tradicionales.
- En la demolición por cable de tracción la zona a abatir abarcará solamente
aquella que podamos controlar.
- Se debe utilizar un segundo cable (cable de socorro o tirante de recuperación)
de manera que en caso de rotura del cable de tracción no sea necesario entrar
en la zona de riesgo para proceder o retirar dicho cable que se hará mediante el
anterior.
- Todo elemento demolido por tracción o empuje, debe quedar exento con
anterioridad de los elementos colindantes para no producir arrastres en su
caída. El abatimiento por tracción de un muro no debe realizarse desde una
distancia inferior a vez y media la altura de aquél.
- La pala cargadora, utilizada tanto en demolición por empuje como en
desescombro, estará dotada de pórtico de seguridad (FOPS).
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* El punto de aplicación del empuje sobre la zona a derribar, debe estar por
encima del centro de gravedad.
* No se derribará con el cazo de la máquina, partes de la construcción cuya
altura sobre el suelo sea superior a la de la proyección horizontal del cazo en su
punto más elevado.
- En toda demolición se impedirá el acceso a los tajos mediante barreras y
señalizaciones desde las plantas inferiores.
- Las bóvedas enrasilladas se demolerán desde andamiadas inferiores. Queda
totalmente prohibido apoyarse sobre la zona que se destruye.
- Al finalizar la jornada de trabajo no quedarán paredes o elementos en voladizo
que presenten dudas sobre su estabilidad.
- El derribo de la cubierta se iniciará en la cumbrera, se proseguirá hacia los
aleros y en orden a su construcción. Las cornisas se derribarán desde los
andamios exteriores.

* Se utilizarán tableros de reparto de cargas y pasarelas de tránsito.
* Las vigas de madera antes de cortarlas se apearán o colgarán.
* Las cerchas se descolgarán enteras para luego ser fraccionadas en el suelo.

- Cuando se utilice oxicorte se tomarán las medidas de seguridad
reglamentarias para estos tipos de trabajo. (Ver índice).
- Cuando se trabaje sobre un muro extremo que sólo tenga piso a un lado y la
altura sea superior a 10 m., se establecerá en la otra cara del muro un andamio
o cualquier otro dispositivo equivalente para evitar la caída de los trabajadores.

Si el muro es aislado, sin piso en ninguna de las dos caras y de elevación
superior a 6 m., el andamio o dispositivo equivalente se dispondrá en ambas
caras.

Protecciones individuales
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Mascarillas .
- Protectores auditivos.
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- Cinturones antivibratorios.
- Cinturón de seguridad clase C.
- Gafas antifragmentos.

5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS.
5.1.1 Desmonte
Riesgos más frecuentes.
- Deslizamiento de tierra y/o rocas.
- Desprendimientos de tierras y/o rocas.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para
movimiento de tierras.
- Caídas de personal y/o materiales a distinto nivel desde el borde de la
excavación.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Interferencias con conducciones.

Medidas preventivas:
- Antes del inicio de los trabajos debe inspeccionarse el tajo, con el fin de
detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.
- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de
un metro, la altura
máxima de ataque del brazo de la máquina.
- El acopio de tierras o de materiales no debe realizarse a menos de dos metros
del borde de la excavación, para evitar sobrecargas estáticas y posibles
desprendimientos.
- Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por
su situación ofrezcan riesgo de desprendimiento.
- Se señalizará la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de
una excavación (mínimo 2 m., como norma general).
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- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las
personas, se protegerán mediante barandillas situada a dos metros como
mínimo del borde de coronación del talud .
- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al píe de taludes inestables.
- Se prohíben los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo,
etc., cuya estabilidad no esté garantizada.

Protección individual.
- Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte de personal a pie, los maquinistas y
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de
conducción).
- Botas de seguridad.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Mascarillas antipolvo.
- Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el
movimiento de tierras).
-

Guantes.

5.1.2 Vaciados.
Riesgos más frecuentes
- Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes.
- Desprendimiento de tierras.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para
movimiento de tierras .
- Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de
coronación de la excavación.
- Caídas de personas al mismo nivel.

Medidas preventivas
- Antes del comienzo de los trabajos, se inspeccionará el estado de las
medianerías, cimentaciones, apuntalamientos o apeos, etc. de los edificios
colindantes, con el fin de prever posibles movimientos. Cualquier anomalía se
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comunicará de inmediato al Jefe de Obra, tras
tajos expuestos a riesgo.

proceder a desalojar los

- En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel fréatico, fuertes lluvias,
inundaciones por rotura de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su
achique en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la
estabilidad de los taludes o de las cimentaciones
próximas.
- Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán
los bolos y viseras inestables.
- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas,
se protegerán mediante barandillas, situada a dos metros del borde de
coronación del talud (como norma general).
- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.
- Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos el buen
comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía al Jefe
de Obra tras haber paralizado los trabajos relacionados con el riesgo detectado.
- Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con pendiente (1/1,
½, 1/3 según sea el tipo del terreno).
- Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo
de una máquina para el movimiento de tierras.
- Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc.
- Los caminos de circulación interna de vehículos tendrán una distancia mínima
de aproximación del borde de coronación del vaciado de 3 m. para vehículos
ligeros y 4 m. para los pesados.

Protección individual.
- Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y
camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de
conducción).
- Botas de seguridad.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Mascarillas antipolvo.
- Cinturón de seguridad clase C.
- Guantes.
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5.1.3 Zanjas y pozos.
Riesgos más frecuentes:
a) Pozos
- Caídas de objetos.
- Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo.
- Derrumbamiento de las paredes del pozo.
- Interferencias con conducciones subterráneas.
- Inundación.
- Electrocución.
- Asfixia.

b) Zanjas
- Desprendimiento de tierras.
- Caída de personas al interior de la zanja.
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria.
- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.
- Inundación.
- Caída de objetos.

Medidas preventivas:
a) Para la excavación de pozos
- El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida,
anclada en la parte superior del pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en
1 m. aproximadamente.
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m.
(como norma general) alrededor de la boca del pozo.
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- Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m. se adoptarán las
medidas preventivas adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de
cualquier otra índole para evitar derrumbamientos.
- Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará
su boca con barandillas.
- Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m., si bien siempre es
aplicable la medida preventiva anterior, puede optarse por efectuar una
señalización del peligro, por ejemplo:
a) Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, de
diámetro superior al del pozo, más 2 metros.
b) Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas,
ubicada en torno al pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de
diámetro igual al del pozo.
c) Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación del pozo.
- Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los
trabajos avisando al Jefe de Obra para que dicte las acciones de seguridad a
seguir.
- La iluminación interior de los pozos se efectuarán mediante "portátiles estanco
antihumedad" alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios.
- Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión
en el interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación.

b) Para la excavación de zanjas
- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida,
anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie
sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m., el borde de la
zanja.
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia
inferior a 2 m. (como norma general) del borde de una zanja.
- Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se
adoptarán las medidas adecuadas para evitar desprendimientos.
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se
protegerán los bordes de coronación mediante barandillas situadas a una
distancia mínima de 2 m. del borde.
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- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse
una señalización de peligro
- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas
se efectuará a 24 v.
Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango
aislados eléctricamente.
- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la
revisión de las paredes antes de reanudar los trabajos.
- Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en
los que puedan recibir empujes dinámicos por proximidad de (caminos,
carreteras, calles, etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la
proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos,
compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de
tierras.
- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el
interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

5.1.6 Relleno de tierras
Riesgos mas frecuentes:
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las
maniobras.
- Atropello de personas.
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados o barrizales.
- Vibraciones sobre las personas.
- Ruido ambiental.

Medidas preventivas
- Todo el personal que maneje los camiones Dumper, apisonadoras o
compactadoras, será especialista en el manejo de estos vehículos.
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos
de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.
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- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán
claramente la "Tara" y la "Carga máxima".
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción.
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar
las polvaredas.
(Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras).
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la
obra para evitar las interferencias.
- Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitación de
recorrido para el vertido en retroceso.
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m.,
(como norma general), en torno a las compactadoras y apisonadoras en
funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable
dentro del entorno señalado).
- Todos los vehículos empleados en las operaciones de relleno y compactación
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales
normalizadas de "peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP".
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con
responsabilidad civil limitada.
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de
los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, colisión-, etc.).

Protección individual:
- Casco.
- Botas de seguridad.
- Botas impermeables de seguridad.
- Mascarillas antipolvo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón antivibratorio.
-

Cinturón de Seguridad .
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5.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.
5.2.1 Construcción y hormigonado de pilotes
En este caso se redactaran unas condiciones específicas.

5.2.2 Encofrados.
Riesgos más frecuentes:
- Golpes en las manos durante el empleo del martillo.
- Caída de los encofradores al vacío.
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas,
soportes), durante las maniobras del izado a las plantas.
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.
- Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas.
- Caída de personas por el borde o huecos del forjado.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
- Golpes en general con objetos.
- Dermatosis por contactos con el cemento.

Medidas preventivas:
a) En madera
- En estos trabajos se utilizarán horcas y redes para evitar caídas al vacío.
- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas
durante la operación de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla;
igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras,
pilares, bovedillas, etc.
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- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de
escaleras de mano.
- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera,
para permitir un más seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos.
- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas
de escalera (sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las
personas).
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o
remacharán.
- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas,
realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera,
es decir, desde el ya desencofrado.
- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente
para su utilización o eliminación. En el primer caso, se apilarán para su
elevación a la planta superior y en el segundo, para su vertido en bateas
emplintadas.
- Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del
conjunto.
- Se prohíbe encofrar sin haber cubierto el riesgo de caída desde altura,
mediante la rectificación de la situación de las redes.

b) De forjados bidireccionales
Son de interés las medidas preventivas descritas para los trabajos de encofrado
y desencofrado en madera, en cuanto a los elementos y situaciones comunes.
Las medidas preventivas específicas de estos forjados son las siguientes:
- En estos trabajos la protección colectiva más recomendable, es el uso de
redes de poliamida con malla ennudada sobre los soportes de horca.
- El izado de bovedillas recuperables se efectuará mediante bateas
emplintadas, en cuyo interior se dispondrán las piezas perfectamente
encajadas, apiladas y flejadas.
- Antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo, se revisará la
verticalidad y estabilidad de los puntales y buena nivelación de las sopandas.
- El desencofrante se dará protegido por guantes. El desencofrado por aire
comprimido se ejecutará desde una posición en un lugar ya sin bovedillas.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

42

Projecte Tècnic d’instal·lació d’un sistema de detecció de places lliures a l’aparcament Porta de Sarrià

- Las bovedillas que queden pegadas se desprenderán mediante uña metálica
desde un castillete de hormigonado.
- Concluido el desencofrado se apilarán las bovedillas recuperables
ordenadamente para su reutilización; se procederá a barrer la planta, apilando
los desperdicios para su posterior recogida en bateas emplintadas.

c) De forjados unidireccionales:
Son de interés las medidas preventivas descritas para los trabajos de encofrado
de los forjados tradicionales. Las medidas preventivas específicas son las
siguientes:
- El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo
interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o
cuerdas.
- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que
deberán desecharse de inmediato antes de su puesta.
- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros, es decir, sobre las
juntas.
- El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica,
realizando la operación desde una zona ya desencofrada.
- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su
transporte sobre bateas emplintadas.
- Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar
los escombros y proceder a su retirada en bateas emplintadas.

Protección individual:
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad (Clase C).
- Guantes de cuero.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
- Trajes impermeables para ambientes húmedos.
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5.2.3 Ferralla.
Riesgos más frecuentes:
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de
ferralla.
- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el
estirado o doblado.
- Sobreesfuerzos.
- Caídas al mismo nivel .
- Caídas a distinto nivel.
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.

Medidas preventivas:
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los
redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras.
- Las líneas eléctricas de distribución, de cuadro a máquinas, se protegerán
para evitar pinchazos, repelones y en consecuencia posibles contactos
eléctricos indirectos.
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre
durmientes de madera capa a capa.
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. El ángulo
superior, en el anillo de cuelgue que formen los hondillos de la eslinga entre sí,
será igual o menor a 90 grados.
- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares
designados a tal efecto separado del lugar de montaje.
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el
lugar determinado para su posterior carga y transporte al vertedero.
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- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del
gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes
para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados.
- Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.
- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente
instaladas las redes de protección.
- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas.

Protección individual:
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma de P.V.C. de seguridad.
- Cinturón porta-herramientas.
- Cinturón de seguridad clase C.
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

5.2.4 Manipulación del hormigón.
Medidas preventivas:
a) Vertidos mediante canaleta
- Se instalarán topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en
evitación de vuelcos.
- Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos fuerte", en el que
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de
caída desde altura.
- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen
maniobras inseguras.
b) Vertido mediante cubo
- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa
que lo sustenta.
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- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la
palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.
- La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas
fácilmente inteligibles por el gruista o mediante teléfono autónomo.
- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.
c) Vertido mediante bombeo
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, estará
especializado en este trabajo.
- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes,
arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.
- La manguera terminal del vertido, será gobernada por dos operarios, para
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se
establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios
que gobiernen el vertido con la manguera.
- El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la
manguera desde castilletes de hormigonado.
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado,
será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por
"tapones" y "sobrepresiones" internas. Es
imprescindible evitar
"atoramientos" o "tapones" internos de hormigón; procurar evitar los codos de
radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior
de las tuberías de impulsión de hormigón.
- Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar el conducto
(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación
de "atoramiento" o "tapones".
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la
"redecilla" de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del
circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá
la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.
- Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la
pelota de limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse
el proceso.
d) Hormigonado de cimientos .
- Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de taludes
y encofrados.
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- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones
sobre las zanjas a HORMIGONAR, para facilitar el paso y los movimientos
necesarios del personal de ayuda al vertido.
- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) topes
de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de
zanjas (o zapatas) para verter hormigón. Siempre que sea posible, el vibrado se
efectuará estacionándose el operario en el
exterior de la zanja.
- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se
hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un
mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la
zanja o zapata.
e) Hormigonado de muros.
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado
de seguridad de los taludes del vaciado de la zona de muro que se va ha
HORMIGONAR, para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios.
- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado
externo y el talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano.
- Antes del inicio del hormigonado, el Encargado revisará el buen estado de
seguridad de los encofrados, en prevención de reventones y derrames.
- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado,
se habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro, desde la
que realizar las labores de vertido y vibrado.
- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general), topes
de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los
taludes del vaciado, para verter el hormigón.
- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de
sobrecargas puntuales que puedan deformar o
reventar el encofrado.
f) Hormigonado de pilares y vigas.
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado
de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones
o derrames.
- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado
de las redes de protección de los trabajos de estructura.
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- Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o
permanecer en equilibrio sobre los mismos.
- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del
hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos.
- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde
"castilletes de hormigonado".
- El hormigonado y vibrado del hormigón de vigas, se realizará desde andamios
metálicos modulares.
- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las
protecciones que falten.
- Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de
objetos.
- Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase.

Riesgos más frecuentes:
- Caída de personas y/u objetos al vacío.
- Hundimiento de encofrados.
- Rotura o reventón de encofrados.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
- Atrapamientos.
- Electrocución. Contactos eléctricos.

5.2.5 Estructura metálica.
Riesgos más frecuentes:
- Vuelco de las pilas de acopio de perfilería.
- Desprendimiento de cargas suspendidas.
- Derrumbamiento por golpes de las cargas suspendidas a elementos
punteados.
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- Atrapamientos por objetos pesados.
- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
- Quemaduras.
- Radiaciones por soldadura con arco.
- Caídas al mismo y distinto nivel.
- Partículas en los ojos.
- Contacto con la corriente eléctrica.
- Explosión de botellas de gases licuados.
- Incendios.
- Intoxicación.

Medidas preventivas:
- Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería.
- Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de
soporte de cargas estableciendo capas hasta una altura no superior al 1,50 m.
- Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de la
estructura) serán gobernadas por los operarios necesarios para que las
maniobras sean seguras.
-Se tenderán cables de seguridad entre pilares a los que amarrar el mosquetón
del cinturón de seguridad que será usado durante los desplazamientos sobre
las alas de las vigas.
-Se colocarán, cuando la situación lo requiera, redes horizontales de seguridad.
- Las redes se revisarán frecuentemente, sobre todo al concluir un tajo de
soldadura con el fin de verificar su buen estado.
- Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan
concluido los cordones de soldadura.
- Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una
guindola de soldador. El soldador además, amarrará el mosquetón del cinturón
a un cable de seguridad.
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- Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se
evitará el oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios.
- Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al
grupo. Se utilizarán recoge pinzas.
- El tendido de mangueras o cables eléctricos se hará, siempre que sea posible,
de forma ordenada ose colgará de "pies derechos", pilares o paramentos
verticales.
- Las botellas de gases en uso permanecerán siempre en el interior del carro
porta botellas.
- Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas
suspendidas.
- Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.
- Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán viseras o protectores
en chapa.
- Se prohíbe trepar directamente por la estructura.
- Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de
seguridad.
- El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una
escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e
inmovilidad, dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de
desembarco.
- El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de
redes de horca.

Protección individual
- Cinturón de seguridad clase C.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Manoplas de soldador.
- Mandil de soldador.
- Polainas de soldador.
- Yelmo de soldador.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

50

Projecte Tècnic d’instal·lació d’un sistema de detecció de places lliures a l’aparcament Porta de Sarrià

- Pantalla de mano para soldadura.
- Gafas de soldador.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

5.3 OFICIOS, UNIDADES ESPECIALES Y MONTAJES.
5.3.1. Saneamiento.
Riesgos más frecuentes.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas.
- Desplome de los taludes.
- Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y
cerrados.
- Electrocución.
- Intoxicación por gases.
- Explosión por gases o líquidos.
- Dermatitis por contactos con el cemento.
- Infecciones (trabajos en la proximidad en el interior o próximos a alcantarillas
en servicio).
Medidas preventivas:
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más
horizontal posible sobre durmientes de madera, delimitado por varios pies
derechos que impidan que los conductos se deslicen o rueden.
- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a adoptar las
medidas necesarias para evitarlo.
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- La excavación del pozo se ejecutará con el método adecuado para evitar
derrumbamientos sobre las personas.
- La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo sólido de
bóveda.
- Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.
- Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en
casos de emergencia.
- El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras
firmemente ancladas a los extremos superior e inferior.
- Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada
al cinturón de seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando,
o en su defecto, su localización en caso de rescate.
- La detección de gases se efectuará mediante equipos adecuados.
- En caso de detección de gases se ordenará el desalojo de inmediato, en
prevención de estados de intoxicación (o explosión).
- En caso de detección de gases nocivos, el ingreso y permanencia se
efectuará protegido mediante equipo de respiración autónomo.
- Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el
interior. La energía eléctrica se suministrará a 24 V. y todos los equipos serán
blindados.
- Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y galerías.
- Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará
a los compañeros y se saldrá al exterior, poniendo el hecho en conocimiento.
- Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso
constructivo.
- Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de seguridad,
en prevención de accidentes por caída de carga.
- Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una superficie firme de
seguridad a base de un entablado efectuado con tablón trabado entre sí.
- El torno estará provisto de cremallera de sujección contra el desenroscado
involuntario de la soga de recogida, en prevención de accidentes.
- Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una
galería en fase de excavación, para evitar hundimientos por sobrecarga.
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- Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2
m. (como norma general).

Protección individual:
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma (o de P.V.C.).
- Botas de seguridad.
- Botas de goma (o de P.V.C.).
- Equipo de iluminación autónoma.
- Equipo de respiración autónoma (o semiautónoma).
- Cinturón de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

5.3.2 Albañilería.
Riesgos más frecuentes:
- Caída de personas al mismo y distinto nivel.
- Caída de objetos sobre las personas.
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.
- Partículas en los ojos.
- Cortes por utilización de máquinas-herramienta.
- Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos (corte
cerámico, por ejemplo).
- Sobreesfuerzos.
- Electrocución.
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- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
- Los derivados del uso de medios auxiliares.

Medidas preventivas:
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la
prevención de caídas.
- Los huecos de una vertical (bajante por ejemplo), serán destapados para el
aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento
definitivo del hueco.
- Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada
alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas.
- No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos
hasta estar concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los
dos forjados que cada paño de red protege.
- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.
- Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional.
- Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por barandillas.
- Se colocarán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido
elemento estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de
seguridad durante las operaciones de replanteo e
instalación de miras,
entre otras.
- Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de
"peligro de caída desde altura"
y de "obligatorio utilizar el cinturón de
seguridad".
- Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente
iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en
prevención del riesgo eléctrico.
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente.
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los
"puentes de un tablón".
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- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las
plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío. Se instalarán plataformas
de carga y descarga de materiales.
- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes con las que lo
suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.
- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas
de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome
durante el transporte.
- Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets,
se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en
los lugares de menor resistencia.
- Los escombros y cascotes se evacuarán mediante trompas de vertido
montadas al efecto y no directamente.
- Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de
transcurridas 48 h. Si hubiera vientos fuertes podrían derrumbarse sobre el
personal.
- Se prohíbe el uso de BORRIQUETAS en balcones, terrazas y bordes de
forjados si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra
posibles caídas al vacío (red vertical).

Protección individual:
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad clase C.
- Botas de goma con puntera reforzada.

5.3.3 Prefabricados.
Riesgos más frecuentes
- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas.
- Atrapamientos durante maniobras de ubicación.
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- Caída de personal al mismo y distinto nivel.
- Vuelco de piezas prefabricadas.
- Desplome de piezas prefabricadas.
- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.

Medidas preventivas:
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales
sólidos, en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los
operarios encargados de recibir al borde de los forjados,
las piezas prefabricadas servidas mediante grúa.
La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de
balancines.
- El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos
a los laterales de la pieza.
- Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al
montaje definitivo. Concluido este, podrá
desprenderse del balancín.
- Se revisará frecuentemente el buen estado de los elementos de elevación
(eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.).
- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas
suspendidas, en prevención del riesgo de desplome.
- Se instalarán señales de "peligro, cargas suspendidas" sobre pies derechos
bajo los lugares destinados a su paso.
- Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de
camiones de transporte de prefabricados.
- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los
lugares señalados.
- Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes
dispuestos por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche
para su izado.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

56

Projecte Tècnic d’instal·lació d’un sistema de detecció de places lliures a l’aparcament Porta de Sarrià

- A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en
la obra, se les amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin
riesgos.
- Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando únicamente en
la longitud necesaria para instalar un determinado panel prefabricado,
conservándose intactas en el resto de la fachada.
- Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de
vientos superiores a los 60 Km/h.
- Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre si
misma, se la intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de
gobierno. Se prohíbe intentar detenerla directamente con
el cuerpo o
alguna de sus extremidades, en prevención del riesgo de caídas por oscilación
o penduleo de la pieza en movimiento.
- Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan
obstaculizar las maniobras de instalación.

Protección individual:
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Cinturón de seguridad clase C.

Además los soldadores usarán:
- Yelmo para soldadura.
- Pantalla de mano para soldadura.
- Gafas para soldador (soldador y ayudante).
- Mandil de cuero.
- Polainas de cuero.
- Manguitos de cuero.
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- Guantes de cuero.

5.3.5 Cubiertas inclinadas.
Riesgos más frecuentes:
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente).
- Golpes o cortes .

Medidas preventivas
- El riesgo de caída al vacío se controlará, si es factible, instalando redes
alrededor del edificio.
- Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en las limatesas, un cable
de acero de seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad,
durante la ejecución de las labores sobre los faldones de la cubierta.
- Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera
clavada durante la construcción de los tabiquillos de formación de las
pendientes de los tableros.
- El acceso a los planos inclinados se ejecutará por huecos en el suelo de
dimensiones adecuadas y mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1
m. la altura a salvar.
- La escalera se apoyará siempre en la cota horizontal más elevada del hueco a
pasar para mitigar, en lo posible, sensaciones de vértigo.
- La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se
resolverá mediante pasarelas.
- Las tejas se acopiarán repartidas por los faldones, evitando sobrecargas.
- Las tejas se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el gancho de
la grúa, sin romper los flejes (o paquetes de plástico), en los que son
suministradas por el fabricante, en prevención de los
accidentes por
derrame de la carga.
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- Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los
60 Km/h., en prevención del riesgo de caída de personas u objetos.
- Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas,
calzados para evitar que rueden.
- Los rastreles de madera de recepción de teja se izarán ordenadamente por
paquetes de utilización inmediata.
- Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los
trabajos o los desplazamientos seguros.
- Los recipientes que transporten los líquidos de sellado (betunes, asfaltos,
morteros, siliconas), se llenarán de tal forma que se garantice que no habrá
derrames innecesarios.
- El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo (y asimilables), entre
planos inclinados, se ejecutará, sujetos con los cinturones de seguridad a los
cables de acero tendidos entre "puntos
fuertes".

Protección individual:
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma.
- Cinturón de seguridad clase C.
- Trajes para tiempo lluvioso.

Además para manipulación de betunes y asfaltos en caliente, se utilizarán:
- Botas de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandiles de cuero.
- Guante de cuero, impermeabilizado.
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5.3.6 Cubiertas planas.
Riesgos más frecuentes.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente).
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

Medidas preventivas:
- Tanto el personal de albañilería como el de impermeabilización serán
conocedores de los riesgos de la ejecución de cubiertas planas, y del método
correcto de puesta en obra de las unidades integrantes de la cubierta.
- Las protecciones perimetrales de borde de forjado se retirarán a medida que
se vaya ejecutando el peto.
- Los trabajos en cubierta se iniciarán con la construcción de peto de remate
perimetral.
- Todos los huecos de la cubierta permanecerán protegidos, hasta el inicio de
su cerramiento definitivo. Se descubrirán conforme vayan a cerrarse.
- El hormigón de formación de pendientes se servirá en cubierta mediante cubo
con la grúa torre.
- Se establecerán "caminos de circulación" sobre las zonas de proceso de
fraguado (o de endurecimiento), formados por una anchura de 60 cm.
- Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para
evitar derrames innecesarios.
- Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos
superiores a los 60 Km/h. (lluvia, heladas y nieve).
- Existirá un almacén habilitado para los productos bituminosos e inflamables.
- Se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y
limpio, el almacén de productos inflamables cuidando no quede interrumpida su
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ventilación. En el exterior, junto al acceso, existirá un extintor de polvo químico
seco.
- Las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas o mecheros
de sellado de materiales bituminosos, se almacenarán separadas de estos en
posición vertical y a la sombra.
- Las planchas de materiales aislantes ligeras, se izarán a la cubierta mediante
bateas suspendidos de la grúa a los que no se le habrán soltado los flejes.
- Los acopios de material bituminoso, se repartirán en cubierta evitando las
sobrecargas puntuales.
- Los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutarán sobre durmientes y
entre calzos que impidan que se desplomen y rueden por la cubierta.
- El izado de la grava de remate de la cubierta se realizará sobre plataformas
emplintadas.
- El pavimento de la cubierta se izará sobre plataformas emplintadas
empaquetados según son servidos por el fabricante, apilados y nivelados los
paquetes y atado el conjunto a la plataforma de izado para evitar derrames
durante el transporte.
- Las cajas de pavimento de la cubierta, se repartirán para su posterior puesta
en obra para evitar sobrecargas.
- Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos
empaquetados, se recogerán inmediatamente después de que se hayan abierto
los paquetes.

Protección individual
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Cinturón de seguridad clase C.
- Trajes para tiempo lluvioso.
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente, se utilizarán:
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- Botas de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandiles de cuero.
- Guantes de cuero impermeabilizados.

5.3.7 Lucernarios
a) de vidrio resistente
Riesgos más frecuentes
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Hundimiento del lucernario.

Medidas preventivas
- Se tenderá bajo la superficie del lucernario a construir, una red de seguridad
firmemente amarrada a los pilares circundantes.
- El acceso a la superficie de trabajo se realizará mediante escaleras de mano
reglamentarias.
- Las piezas de vidrio se subirán en el interior de los paquetes en el que lo sirve
el fabricante, perfectamente apilados sobre plataformas emplintadas, el izado
se realizará mediante el gancho de la grúa.
- El acopio de vidrio para su puesta en servicio, en la cota de construcción, se
efectuará en los lugares señalados.
- Se establecerán cables perimetrales, tensos y firmemente amarrados en
lugares seguros de la estructura, en los que amarrar el mosquetón de los
cinturones de seguridad durante los trabajos.

Protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
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- Guantes de goma o P.V.C.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad clase C.

b) sobre entramados de perfilería metálica
Riesgos detectables más comunes
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Los propios del montaje de estructuras metálicas.
- Los propios de la soldadura eléctrica y oxicorte.

Medidas preventivas
- Se tenderá bajo el entramado metálico, redes horizontales de seguridad
sujetas a la estructura.
- Se establecerán perimetralmente al lucernario, cables tensos de seguridad,
amarrados a elementos resistentes, a los que enganchar el fiador de los
cinturones de seguridad.
- Las claraboyas y sus componentes, serán izados mediante plataformas
emplintadas, soportadas a gancho de la grúa. Los paquetes serán anclados con
flejes (o sogas) a la plataforma, (o bien, enjaulados), para evitar accidentes por
derrames de la carga durante el transporte.
- El acopio de las claraboyas en la cubierta se efectuará sobre los lugares
señalados para tal fin, (en prevención de accidentes por desorden y/o
sobrecargas innecesarias).
- El acopio de los paquetes de claraboyas en la cubierta se realizará sobre
tablones de reparto de cargas.

Protección individual

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

63

Projecte Tècnic d’instal·lació d’un sistema de detecció de places lliures a l’aparcament Porta de Sarrià

- Casco de seguridad..
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad clase C.

c) sobre entramados de viguería de hormigón armado
Riesgos más frecuentes
- Caída de personas al mismo y distinto nivel.
- Sobreesfuerzos.
- Los propios de los trabajos de encofrado y desencofrado.
- Golpes por manejos de objetos o herramientas manuales.

Medidas preventivas
- Se tenderá bajo el entramado de hormigón, redes horizontales de seguridad
sujetas a elementos firmes de la estructura.
- Se establecerán perimetralmente al lucernario cables de seguridad amarrados
a elementos resistentes a los que enganchar el fiador de los cinturones de
seguridad.
- Las claraboyas y sus componentes, serán izados mediante plataformas
emplintadas, mediante el gancho de la grúa. Los paquetes serán anclados con
flejes a la plataforma para evitar accidentes por
derrames de la carga
durante el transporte.
- El acopio de los paquetes de claraboyas, en la cubierta se realizará sobre
tablones de reparto de cargas.

Protección individual
- Casco de seguridad .
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma .
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- Botas de seguridad.
- Cinturón de Seguridad clase C.

5.3.8 Alicatados
Riesgos más frecuentes
- Golpes.
- Cortes.
- Caídas al mismo y distinto nivel.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas
- El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutarán en vía
húmeda para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo.
- Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta.
- Los andamios sobre BORRIQUETAS tendrán siempre plataformas de trabajo
de anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre sí).
- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones,
cajas de materiales, bañeras, etc.
- Se prohíbe utilizar el uso de borriquetas en tribunas (balcones, terrazas,
ventanas), sin protección contra las caídas desde alturas.
- Para utilización de BORRIQUETAS en balcones se instalarán redes tensas de
seguridad entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo para evitar caídas
desde altura.
- La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentada a 24 v.
- Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o
patios. Estos se apilarán, ordenadamente para su evacuación mediante
conductos para tal fin.
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Protección individual
- Casco de seguridad.
- Cinturón de seguridad clase C.
- Botas de seguridad.
- Gafas antipolvo (tajo de corte).

5.3.9 Enfoscados y enlucidos
Riesgos más frecuentes
- Cortes y golpes.
- Caídas al vacío y al mismo nivel.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas
- Las superficies de tránsito y de apoyo para realizar trabajos de enfoscado se
mantendrán limpias y ordenadas.
- Las plataformas sobre BORRIQUETAS para ejecutar enyesados y asimilables
de techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando
escalones y huecos que puedan originar tropiezos
y caídas.
- Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre
BORRIQUETAS. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material,
etc., para estos fines.
- Se prohíbe el uso de BORRIQUETAS en balcones sin protección contra las
caídas desde altura.
- Se colgarán de elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el
fiador del cinturón de seguridad, para realizar trabajos sobre BORRIQUETAS
en los lugares con riesgo de caída desde altura.
- La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con
mango aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los
alimentará a 24 V.
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación
sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
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Protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Botas de seguridad.
- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad clase C.

5.3.10 Falsos techos de escayola
Riesgos más frecuentes
- Cortes por el uso de herramientas manuales.
- Golpes durante la manipulación de reglas y planchas o placas de escayola.
- Caídas al mismo y distinto nivel.
- Dermatitis por contacto con la escayola.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de
intercomunicación interna de obra. Cuando un paso quede cortado
temporalmente por los andamios de los escayolistas se utilizará un "paso
alternativo" señalizado.
- Las plataformas sobre BORRIQUETAS para la instalación de falsos techos de
escayola, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando
escalones y huecos que puedan originar tropiezos
y caídas.
- Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán
sobre BORRIQUETAS de madera o metálicas. Se prohíbe expresamente la
utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras
apoyadas contra los
paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.
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- Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la
superficie de trabajo horizontal y bordeados de barandillas reglamentarias.
- Se prohíbe el uso de andamios de BORRIQUETAS próximos a huecos, sin la
utilización de medios de protección contra el riesgo de caída desde altura.
- La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con
mango aislante" y "rejilla" de protección de bombilla; la energía eléctrica los
alimentarán a 24 v.
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación
sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- El transporte de sacos y planchas de escayola se realizará preferiblemente
sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos.
- Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no
obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

Protección individual
- Casco de seguridad, (obligatorio para los desplazamientos por la obra).
- Guantes del P.V.C. o goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Gafas de protección, (contra gotas de escayola).
- Cinturón de seguridad clase C.

5.3.11 Falsos techos sobre guías
Riesgos más frecuentes
- Corte por el uso de herramientas manuales.
- Cortes por la manipulación de carriles y guías.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel, (desde la escalera de mano principalmente).
- Cuerpos extraños en los ojos.
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- Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas
- En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo,
para evitar accidentes por tropiezos.
- Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijera dotadas de zapatas
antideslizantes y cadenilla de control de apertura máxima, para evitar
accidentes por inestabilidad.
- Las plataformas de trabajo sobre BORRIQUETAS tendrán un ancho mínimo
de 60 cm. (3 tablones trabados entre sí, y a las BORRIQUETAS).
- La instalación de falsos techos se efectuará desde plataformas ubicadas sobre
un andamio tubular, (a más de 2 m. de altura), que estarán recercados de una
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada
por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
- Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin haber ajustado los
frenos de rodadura antes de subir a ellas.
- Los andamios a construir para la instalación de falsos techos, se montarán
sobre BORRIQUETAS. Se
prohíbe la utilización de bidones, pilas de
materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos.
- Las superficies de trabajo para instalar falsos techos sobre rampas y escaleras
serán horizontales.
- Se colocarán cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura,
en los que amarrar el fiador de los cinturones de seguridad en los tajos
próximos a huecos con riesgo de caídas desde altura.
- Se prohíbe ascender a escaleras de mano, (apoyadas o de tijera), en
descansillos y tramos de escaleras sin estar sujeto el cinturón de seguridad a
un punto firme de la estructura.
- La iluminación mediante portátiles se hará con "portalámparas estancos con
mango aislante" y "rejilla" de protección de bombilla; la energía eléctrica los
alimentará a 24 voltios.
- Se prohíbe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros
de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- El transporte de guías de longitud superior a los 3 m. se realizará mediante
dos operarios.
- Se prohíbe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y
asimilables, para evitar los accidentes por pisada de objetos.
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Protección individual
- Casco de seguridad (obligatorio para los desplazamientos por la obra).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Gafas contra proyecciones.
- Cinturón porta-herramientas.
- Cinturón de seguridad clase C.

5.3.12 Solados
Riesgos más frecuentes
- Caídas al mismo nivel.
- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.
- Dermatitis por contacto con el cemento.
- Caídas a distinto nivel.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas
- El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de
lesiones por trabajar en atmósferas pulvígenas.
- La iluminación mediante portátiles, se efectuará con "portalámparas estancos
con mango aislante" provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados
a 24 voltios.
- Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación
sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas
emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que no
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se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El
conjunto apilado se
flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes
por derrames de la carga.
- Las piezas de pavimento sueltas, se izarán perfectamente apiladas en el
interior de bateas emplintadas, en evitación de accidentes por derrame de la
carga.
- Los sacos de aglomerante, se izarán perfectamente apilados y flejados o
atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar
accidentes por derrame de la carga.
- Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y
repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más
alejados posibles de los vanos para evitar
sobrecargas innecesarias.
- Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que
obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
- Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación
interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos.
- Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de doble aislamiento, (o
conexión a tierra de todas sus partes metálicas); para evitar los accidentes por
riesgo eléctrico.
- Las pulidoras y abrillantadoras tendrán la empuñadura de la lanza revestida de
material aislante de la electricidad.
- Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección
antiatrapamientos, (o abrasiones), por contacto con los cepillos y lijas.
- Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas,
se efectuarán siempre con la máquina "desenchufada de la red eléctrica", para
evitar los accidentes por riesgo eléctrico.
- Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de
paso y eliminados inmediatamente de la planta.

Protección individual
- Casco de seguridad (para desplazamientos o permanencia en lugares con
riesgo de caída de objetos).
- Rodilleras impermeables almohadilladas.
- Botas de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
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- Guantes de cuero.
- Mandil impermeable.
- Cinturón-faja elástica de protección de la cintura.
- Polainas impermeables.
- Cinturón de seguridad clase C.

5.3.13 Revestimientos textiles
Riesgos más frecuentes
- Cortes por uso de herramientas manuales, (tijeras, cortantes, cuchillas).
- Caídas a distinto nivel (desde escaleras de mano principalmente).
- Golpes o pinchazos en las manos por uso de grapadoras (o martillos).
- Sobreesfuerzos.
- Intoxicación, (por disolventes, pegamentos, etc.).
- Contactos con la energía eléctrica.
- Incendio.

Medidas preventivas
- En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo,
para evitar los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes o
punzantes.
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de tijera dotadas de zapatas
antideslizantes y cadenilla central de control de apertura máxima, para
garantizar su estabilidad.
- Las plataformas sobre andamio tubular ubicados a 2 o más metros de altura,
estarán recercadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por
pasamanos, barra intermedia y rodapié, para evitar los accidentes de caída a
otro nivel.
- Las plataformas tubulares sobre ruedas no se pondrán en servicio sin antes
haber ajustado los frenos de rodadura.
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- En la formación de plataformas de trabajo, se prohíbe expresamente utilizar de
apoyo bidones, mesas, pilas de material, escaleras apoyadas contra
paramentos, etc., para evitar los accidentes por trabajos sobre superficies
inestables.
- Se prohíbe ascender a escaleras de mano, (apoyadas o de tijera), en
descansillos y tramos de escaleras, sin estar sujeto con el cinturón de seguridad
a un punto firme.
- Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrán constantemente una
"corriente de aire" suficiente como para la renovación constante y evitar las
posibles intoxicaciones.
- Se establecerá en el lugar señalado el almacén para las colas y disolventes.
Este almacén mantendrá siempre la ventilación constante.
- Queda prohibido mantener o almacenar botes de disolventes o colas sin estar
perfectamente cerrados, para evitar la creación de atmósferas nocivas.
- Los revestimientos textiles se almacenarán totalmente separados de los
disolventes y colas, para evitar posibles incendios.
- Se instalarán letreros de "peligro de incendio" y de "prohibido fumar", sobre la
puerta de acceso a los almacenes de colas y disolventes y a los de productos
textiles.
- Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado
de la puerta de cada almacén, (el de disolventes y el de productos textiles).
- En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se
instalará un letrero de "prohibido fumar".

Protección individual
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para desplazarse por la obra).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Rodilleras almohadilladas.
- Guantes del P.V.C. o goma.
- Mascarilla con filtro.
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5.3.14 Pavimentos
a) a base de linóleo, P.V.C., goma y asimilables
Riesgos más frecuentes
- Caídas a distinto nivel, (por las escaleras).
- Corte por manejo de herramientas de corte.
- Sobreesfuerzos.
- Quemaduras por manejo de sopletes.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Incendio.

Medidas preventivas
- La iluminación mediante portátiles se efectuará con "portalámparas estancos
con mango aislante" provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados
a 24 voltios.
- Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación
sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Los acopios de pavimento nunca se dispondrán de tal forma que obstaculicen
los lugares de paso.
- Se colgarán los cables de seguridad, anclados a elementos firmes de los que
amarrar el fiador del cinturón de seguridad, en la pavimentación de peldaños de
escaleras sin proteger con la barandilla definitiva.
- Se prohíbe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes. Una vez
utilizados se apagarán inmediatamente, para evitar posibles incendios.
- Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una
"corriente de aire" suficiente como para la renovación constante y evitar
atmósferas tóxicas.
- Se establecerá en el lugar señalado el almacén para colas y disolventes. Este
almacén mantendrá siempre ventilación.
- Se prohíbe mantener colas y disolventes en recipientes sin estar
perfectamente cerrados, para evitar la formación de atmósferas nocivas.
- Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y
colas.
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- Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado
de la puerta de cada almacén, (el de disolventes y el de productos plásticos).
- En el acceso de cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se
instalarán una señal de "prohibido fumar".

Protección individual
- Casco de seguridad, (de uso obligatorio para desplazarse por la obra).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Rodilleras almohadilladas.
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Mascarilla con filtro químico.

b) a base de madera
Riesgos más frecuentes
- Caídas a distinto nivel.
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
- Golpes por objetos, martillos, etc.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.
- Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas
- La iluminación mediante portátiles se efectuará con "portalámparas estanco
con mango aislante" provisto de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a
24 voltios.
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- Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación
sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Los paquetes de lamas de madera serán transportados por un mínimo de dos
hombres, para evitar accidentes por descontrol de la carga.
- Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación
interno de la obra, se cerrará su acceso, indicándose itinerarios alternativos.
- Los lugares en fase de lijado de madera permanecerán constantemente
ventilados para evitar la formación de atmósferas nocivas (o explosivas) por
polvo de madera.
- Las lijadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento (o conexión a
tierra de todas sus partes metálicas), para evitar los accidentes por contacto
con la energía eléctrica.
- Las pulidoras a utilizar tendrán el manillar de manejo y control revestido de
material aislante de la electricidad para evitar los contactos con la energía
eléctrica.
- Las pulidoras a utilizar estarán dotadas de aro protección antiatrapamientos (o
abrasiones) por contacto con las lijas o los cepillos.
- Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre
con la máquina "desenchufada de la red eléctrica".

Protección individual
- Casco de seguridad, (obligatorio para los desplazamientos por la obra en los
lugares donde exista el riesgo de caída de objetos o golpes).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad contra proyecciones.
- Rodilleras almohadilladas.

5.3.15 Carpintería de madera
Riesgos más frecuentes
- Caída a distinto nivel.
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

76

Projecte Tècnic d’instal·lació d’un sistema de detecció de places lliures a l’aparcament Porta de Sarrià

- Golpes por objetos o herramientas.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.

Medidas preventivas
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de
intercomunicación interior y exterior de la obra.
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que
se encuentra en buenas condiciones y con todos los mecanismos y protectores
de seguridad instalados, en buen estado.
- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de
golpes, caídas y vuelcos.
- El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo
de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y
caídas.
- Los tramos de lamas de madera transportados a hombro por un solo hombre
irán inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a
una altura superior a la de una persona, para evitar los accidentes por golpes a
otros operarios.
- Las plataformas de los andamios sobre BORRIQUETAS a utilizar para la
ejecución del chapado de paramentos verticales, tendrán una anchura mínima
de 60 cm., (3 tablones trabados entre sí y atados a las BORRIQUETAS), para
evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.
- Se prohíbe utilizar a modo de BORRIQUETAS los bidones, cajas o pilas de
materiales o asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre andamios
inseguros.
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos
con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24
voltios.
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación
sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas
antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.
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- Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para
evitar vuelcos tanto interiores como hacia el exterior.
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán
siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por
trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
- El almacén de colas y barnices se ubicará en el lugar definido en los planos,
poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto
a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de "peligro de incendio" y otra de
"prohibido fumar" para evitar posibles incendios.

Protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Gafas antiproyecciones.
- Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de
madera, (de disolventes o de colas).
- Botas de seguridad.

5.3.16 Carpintería metálica-cerrajería
Riesgos más frecuentes
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al vacío, (carpintería en fachadas).
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas.
- Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.
- Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas
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- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de
intercomunicación interior y exterior de la obra para evitar los accidentes por
tropiezos o interferencias.
- El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques
de elementos flejados, (o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las
plantas correspondientes, se romperán los paquetes para su distribución y
puesta en obra.
- Se comprobará que todas las carpinterías en fase de "presentación",
permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes
por desplomes.
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que
se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores
de seguridad instalados en perfectas
condiciones.
- Los cercos metálicos serán "presentados" por un mínimo de una cuadrilla,
para evitar los riesgos de vuelcos, golpes y caídas.
- Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las
fachadas, estarán limitados en su parte delantera, (la que da hacia el vacío),
por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medida desde la superficie de
trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié para evitar el
riesgo de caídas desde altura (o al vacío).
- Los tramos metálicos longitudinales, transportados a hombros por un solo
hombre, irán inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va por
delante, esté a una altura superior a la de una persona, para evitar golpes a los
otros operarios.
- Se prohíbe utilizar a modo de BORRIQUETAS los bidones, cajas o pilas de
material y asimilables, para evitar trabajar sobre superficies inestables.
- Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de
tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la
obra, o de doble aislamiento.
- Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de
alimentación.
- Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de
consolidación, se mantendrán apuntalados o atados en su caso a elementos
firmes, para garantizar su perfecta ubicación definitiva y
evitar desplomes.

Protección individual
- Casco de seguridad.
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- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte.

5.3.17 Montaje de vidrio
Riesgos más frecuentes
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel.
- Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y
ubicación manual del vidrio.
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
- Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.

Medidas preventivas
- Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados sobre durmientes
de madera.
- A nivel de calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los
paramentos en los que se esté acristalando, para evitar el riesgo de golpes (o
cortes) a las personas por fragmentos de vidrio,
desprendido.
- Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de
vidrio.
- Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de
cortes.
- Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local
señalado a tal efecto.
- La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de
ventosas de seguridad.
- El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará
de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas.
- Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal,
para significar su existencia.
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- Los vidrios en las plantas, se almacenarán en los lugares designados sobre
durmientes de madera, en posición casi vertical, ligeramente ladeados contra
un paramento.
- Los pasillos y "caminos internos" a seguir con el vidrio, estarán siempre
expeditos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el
transporte y puedan causar accidentes.
- Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las moverá siempre en
posición vertical para evitar accidentes por rotura.
- La instalación de vidrio se realizará desde el interior del edificio. Sujeto el
operario con el cinturón de seguridad, amarrado a "punto fuerte".
- Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las
ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la
ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la
plataforma de trabajo.
- Se prohíbe utilizar a modo de BORRIQUETAS, los bidones, cajas o pilas de
material y asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre superficies
inestables.
- Se prohíben los trabajos con vidrio, en régimen de temperaturas inferiores a
los Oº grados.
- Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.

Protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Manoplas de cuero.
- Muñequeras de cuero que cubran el brazo.
- Botas de seguridad.
- Polainas de cuero.
- Mandil.
- Cinturón de seguridad clase C.

5.4 INSTALACIONES.
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5.4.1 Eléctrica
Riesgos más frecuentes
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio
de la instalación más comunes
- Electrocución o quemaduras.
- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio.
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.

Medidas preventivas
- El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado.
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la
limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será
ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por
montajes incorrectos.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas
estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados
a 24 voltios.
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de
obra,sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los
riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.
- La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc.) sobre
escaleras de mano (o andamios sobre BORRIQUETAS), se efectuará una vez
instalada una red tensa de seguridad entre las
plantas "techo" y la de
apoyo en la que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde
altura.
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- Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios
sobre BORRIQUETAS, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los
trabajos de electricidad, si antes no se han
instalado las protecciones de
seguridad adecuadas.
- La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
- Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del
edificio, el último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al
de la "compañía suministradora", guardando en lugar seguro los mecanismos
necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse.
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a
todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

Protección individual
- Casco de seguridad, para utilizar durante los deplazamientos por la obra.
- Botas aislantes de la electricidad (conexiones).
- Botas de seguridad.
- Guantes aislantes.
- Cinturón de seguridad clase C.
- Banqueta de maniobra.
- Alfombra aislante.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.

5.4.2 Fontanería y aparatos sanitarios
Riesgos más frecuentes
- Caídas al mismo nivel.
- Cortes en las manos por objetos y herramientas.
- Atrapamientos entre piezas pesadas.
- Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas).
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- Los inherentes al uso de la soldadura autógena.
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
- Quemaduras.
- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas
- El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, bañeras, lavabos,
piletas, fregaderos y asimilables), se ubicará en el lugar señalado.
- Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
- Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán
flejados con la ayuda del gancho de la grúa.
- Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se
transportarán directamente al sitio de ubicación para evitar accidentes por
obstáculos en las vías de paso interno, (o externo), de la obra.
- El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante
supere la altura de un hombre, en evitación del
golpes y tropiezos con otros
operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz).
- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado
el aplomado, para la instalación de conductos verticales, evitando así, el riesgo
de caída. El operario/os de aplomado realizará la tarea sujeto con un cinturón
de seguridad.
- Se rodearán con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjados
para paso de tubos que no puedan cubrirse después de concluido el aplomado,
para evitar el riesgo de caída.
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se
limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido para evitar
el riesgo de pisadas sobre objetos.
- Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar
con plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el
riesgo de respirar productos tóxicos.
- El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados,
se ubicará en el lugar señalado; tendrá ventilación constante por "corriente de
aire".
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- Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal
normalizada de "peligro explosión" y otra de "prohibido fumar".
- Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de
polvo químico seco.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante
"mecanismos estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección
de la bombilla.
- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
- Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán
en los carros porta botellas.
- Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al
sol.
- Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el
taller de fontanería con la siguiente leyenda: "NO UTILICE ACETILENO PARA
SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO
CONTENGAN, SE
PRODUCE "ACETILURO DE COBRE" QUE ES EXPLOSIVO".
- Las instalaciones de fontanería en (balcones, tribunas, terrazas, etc.) serán
ejecutadas una vez levantados los (petos o barandillas) definitivas.
-

El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando
cuidadosamente los aparatos rotos, así como sus fragmentos para su
transporte al vertedero.

Protección individual
- Casco de seguridad para desplazamientos por la obra.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Mandil de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.

Además, en el tajo de soldadura utilizarán:
- Gafas de soldador.
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- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
- Manoplas de cuero.
- Polainas de cuero.

5.4.3 Calefacción
Riesgos más frecuentes
- Caídas al mismo y distinto nivel.
- Corte en las mano por objetos y herramientas.
- Atrapamientos entre piezas pesadas.
- Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado).
- Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
- Quemadura.
- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas
- El acopio de los elementos de los radiadores se ubicará en el lugar señalado.
- Los bloques de elementos de calefacción, se descargarán flejados sobre
bateas emplintadas con ayuda del gancho de la grúa.
- Los bloques de elementos de calefacción, una vez recibidos en las plantas, se
desatarán y transportarán directamente al sitio de ubicación.
- El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante
supere la altura de un hombre para evitar los golpes y tropiezos con otros
operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contraluz).
- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado
el aplomado para la instalación de los conductos verticales-columnas, para
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eliminar el riesgo de caídas. Los operarios realizarán el trabajo sujetos con el
cinturón.
- Siempre que se suelde con plomo se establecerá una corriente de aire de
ventilación.
- El local destinado a almacenar las bombonas o las botellas de gases licuados,
se ubicará en el lugar señalado y estará dotado de ventilación constante por
"corriente de aire".
- Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalará un extintor de
polvo químico seco.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles, estará protegida mediante
"mecanismos estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección
de la bombilla.
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales
inflamables.
- Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportarán y
permanecerán en los carros porta botellas.
- Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases
licuados expuestos al sol.
- Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuados, en
el taller de montaje y sobre el acopio de tubería y valvulería de cobre, con la
siguiente leyenda: NO UTILICE ACETILENO
PARA SOLDAR COBRE O
ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE "ACETILURO DE
COBRE" QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO.
- Se prohíbe hacer "masa" en la instalación durante la soldadura eléctrica, para
evitar el riesgo de contactos eléctricos indirectos.

Protección individual
- Casco de seguridad para desplazamientos por la obra.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Mandil de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.

Además, en el tajo de soldadura se usará:
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- Gafas de soldador.
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
- Manoplas de cuero.
- Polainas de cuero.

5.4.4 Climatización
Riesgos más frecuentes
- Caídas al mismo y distinto nivel.
- Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, etc. durante las operaciones
de puesta a punto o montaje).
- Quemaduras.
- Cortes por manejo de chapas, herramientas, etc.
- Sobreesfuerzos.
- Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte.
- Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar.

Se dividen los trabajos en los siguientes apartados:

A) Recepción y acopio de material y maquinaria.
B) Montaje de tuberías.
C) Montaje de conductos y rejillas.
D) Puesta a punto y pruebas
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A) Medidas preventivas de aplicación durante los trabajos de recepción y acopio
de material y maquinaria de aire acondicionado.
- Los climatizadores se izarán con ayuda de balancines indeformables mediante
el gancho de la grúa. Se posarán en el suelo sobre una superficie de tablones
de reparto. Desde este punto se transportará al
lugar de acopio o a la cota
de ubicación.
- Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán
operarios, para evitar los riesgos de atrapamientos, cortes o caídas por pandilla
de la carga.
- Se prohíbe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las
manos o el cuerpo.
- El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se efectuará
utilizando exclusivamente al personal necesario, que empujará siempre la carga
desde los laterales, para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya
utilizados.
- No se permitirá el amarre a "puntos fuertes" para tracción antes de agotado el
tiempo de endurecimiento del "punto fuerte" según los cálculos, para evitar los
desplomes sobre las personas o sobre las cosas.
- El ascenso o descenso a una bancada de posición de una determinada
máquina, se ejecutará mediante plano inclinado construido en función de la
carga a soportar e inclinación adecuada (rodillos de
desplazamiento y
"carraca" o "tractel" de tracción amarrado a un "punto fuerte" de seguridad).
- Las cajas o contenedores de las consolas se descargarán flejadas o atadas
sobre bateas o plataformas emplintadas, para evitar derrames de la carga.
- Se prohíbe utilizar los flejes como asideros de carga.
- Los bloques de chapa serán descargados flejados mediante gancho de la
grúa.
- Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas
mediante cabos guiados por dos operarios. Se prohíbe dirigirlos directamente
con las manos.
- El almacenado de chapas se ubicará en los lugares reseñados para eliminar
los riesgos por interferencias en los lugares de paso.

B) Normas o medidas preventivas tipo, de aplicación durante los trabajos de
montaje de tuberías.
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- El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un solo
hombre, se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el
extremo que va por delante supere la altura de un hombre, para evitar los
golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados
a contraluz).
- Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres,
guiados por un tercero en las maniobras de cambios de dirección y ubicación.
- Una vez aplomadas las "columnas", se repondrán las protecciones, de tal
forma que dejen pasar los hilos de los "plomos". Las protecciones se irán
quitando conforme ascienda la columna montada. Si queda hueco con riesgo de
tropiezo o caída por él, se repondrá la protección hasta la conclusión del
patinillo.
- Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan, a un lugar
determinado, para su posterior recogida y vertido y evitar el riesgo de pisadas
sobre objetos.
- Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar
atmósferas tóxicas. Los tajos con soldadura de plomo se realizarán bajo
corriente de aire.
- El local destinado para almacenar las bombonas (o botellas) de gases
licuados, se ubicará en el lugar reseñado y estará dotado de ventilación
constante por "corriente de aire".
- Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal
normalizada de "peligro explosión" y otra de "prohibido fumar".
- Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de
polvo químico seco.
- Se prohíbe "hacer masa" (conectar la pinza), a parte de las instalaciones, para
evitar contactos eléctricos.
- Las botellas, (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y
permanecerán en los carros porta botellas.
- Se evitará soldar (o utilizar el oxicorte), con las bombonas (o botellas) de
gases licuados expuestos al sol.
- Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuado, en
el taller de montaje y sobre el acopio de tuberías y valvulería de cobre, con la
siguiente leyenda.- NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O
ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN; SE PRODUCE "ACETILURO DE
COBRE" QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO.
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C) Normas o medidas preventivas tipo, de aplicación durante el montaje de
conductos y rejillas
- Los conductos de chapa se cortarán y montarán en los lugares señalados para
evitar los riesgos por interferencias.
- Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes de
reparto en los lugares señalados.
- Las chapas metálicas serán retiradas del acopio para su corte y formación del
conducto por un mínimo de dos hombres, para evitar el riesgo de cortes o
golpes por desequilibrio.
- Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los
bancos y sujetas, para evitar los accidentes por movimientos indeseables, en
especial de las hojas recortadas.
- Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de montaje lo antes posible
para su conformación en su ubicación definitiva, y evitar accidentes en el taller,
por saturación de objetos.
- Los tramos de conducto, se transportarán mediante eslingas que los abracen
de "boca a boca " por el interior del conducto, mediante el gancho de la grúa,
para evitar el riesgo de derrame de la carga sobre
las personas.
- Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, cortantes, grapadoras y
remachadoras para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
- Los montajes de los conductos en las cubiertas se suspenderán bajo régimen
de vientos fuertes para evitar el descontrol de las piezas y los accidentes a los
operarios o a terceros.
- Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para eliminar el riesgo de
caída.
- Los conductos a ubicar en alturas considerables se instalarán desde andamios
tubulares con plataformas de trabajo de un mínimo de 60 cm. de anchura,
rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos,
listón intermedio y rodapié.

D) Normas y medidas preventivas tipo de aplicación durante los trabajos de
puesta a punto y pruebas de la instalación.
- Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las
partes móviles, para evitar el riesgo de atrapamientos.
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- No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una
máquina, sin antes haber apartado de ellas herramientas que se estén
utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o
fragmentos.
- Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los
accidentes por fugas o reventones.
- Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía
eléctrica de alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución con
la leyenda "NO CONECTAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN LA RED".
- Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier
motor o asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la red
eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por
atrapamiento.

Protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Mandil de P.V.C.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad clase C.

Además, en el tajo de soldadura se utilizarán:
- Gafas de soldador.
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
- Manoplas de cuero.
- Polainas de cuero.

6. ANÁLISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR MEDIOS AUXILIARES
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6.1 ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS
Riesgos más frecuentes
- Caídas a distinto nivel.
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal
estado (roturas, fallos, cimbreos).
- Los inherentes al oficio.

Medidas preventivas
- Se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar
sobre superficies inclinadas.
- Las BORRIQUETAS de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y
sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo,
rotura espontánea y cimbreo.
- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las BORRIQUETAS,
en evitación de balanceos y otros movimientos indeseables.
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las
BORRIQUETAS más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por bascula
miento.
- Las BORRIQUETAS no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m.
para evitar las grandes flechas, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos BORRIQUETAS. Se
prohíbe expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por
"bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.
- Sobre los andamios sobre BORRIQUETAS, solo se mantendrá el material
estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo
para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.
- Las BORRIQUETAS metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera,
estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales que
garanticen su perfecta estabilidad.
- Las plataformas de trabajo sobre BORRIQUETAS, tendrán una anchura
mínima de 60 cm., (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será
como mínimo de 7 cm.
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- Los andamios sobre BORRIQUETAS, cuya plataforma de trabajo esté
ubicada a 2 o más metros de altura, estarán recercados de barandillas sólidas
de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Las BORRIQUETAS metálicas para sustentar plataformas de trabajo
ubicadas a 2 o más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces
de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto
inseguro.
- Los trabajos en andamios sobre BORRIQUETAS en los balcones (bordes de
forjados, cubiertas y asimilables), tendrán que ser protegidos del riesgo de
caída desde altura por alguno de estos sistemas:

A) Cuelgue de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, cables en los que
amarrar el fiador del cinturón de seguridad.

B) Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados,
de redes tensas de seguridad.

C) Montaje de "pies derechos" firmemente acuñados al suelo y al techo, en los
que instalar una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la
plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

- Se prohíbe formar andamios sobre BORRIQUETAS metálicas simples cuyas
plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura.
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en BORRIQUETAS
apoyadas a su vez sobre otro andamio de BORRIQUETAS.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre
andamios de BORRIQUETAS, estará montada a base de manguera
antihumedad con portalámparas estanco de seguridad con mango aislante y
rejilla protectora de la bombilla, conectados a los cuadros de
distribución.
- Se prohíbe apoyar BORRIQUETAS aprisionando cables (o mangueras)
eléctricas para evitar el riesgo de contactos eléctricos por cizalladura (o repelón
del cable o manguera).
- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar
los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.

6.2 ANDAMIOS COLGADOS
Riesgos más frecuentes
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- Caídas al mismo nivel.
- Caídas al vacío.
- Vuelco o caída por fallo del pescante.
- Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera).
- Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca.
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar sobre estos andamios.

Medidas preventivas
- Como norma general las plataformas a colgar, cumplirán con los siguientes
requisitos: Barandilla delantera de 70 cm., de altura formada por pasamanos y
rodapié. Barandilla idéntica a la anterior, de cierre de tramos de andamiada y
colgada. Suelo de material antideslizante.
Barandilla posterior de 90 cm.
de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Los andamios colgados serán instalados por personal conocedor del sistema
correcto de montaje del modelo que se va a utilizar.
- A su recepción en obra se revisarán los elementos componentes de los
andamios colgados.
- Los taladros de los forjados que atraviesen la bovedilla, serán suplementados
mediante pletinas instaladas atornilladas a la cara inferior del forjado de tal
forma, que transfieran las solicitaciones a las dos viguetas (o nervios) contiguos
más próximos.
- El cuelgue del cable del elemento preparado para ello en el pescante, se
ejecutará mediante un gancho de cuelgue dotado con pestillo de
seguridad.
- Se evitará la unión de varias góndolas formando una andamiada de longitud
superior a 8 m., por motivos de seguridad del conjunto.
- Las gódolas contiguas en formación de andamiada contínua se unirán
mediante las "articulaciones con cierre de seguridad".
- La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical
en el que se trabaja, no será superior a 30 cm. en prevención
de caídas de
personas, durante los trabajos en posición vertical.
- Se prohíben las "pasarelas de tablones" entre góndolas de andamios
colgados. Se utilizarán siempre "módulos normalizados".
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- Las góndolas de andamios colgados siempre se suspenderán de un mínimo
de dos "trócolas" o "carracas". Se prohíbe, el cuelgue de una
lateral y el
apoyo del opuesto en, bidones, escalones, pilas de material y asimilables.
- El izado o descenso de andamiadas se realizará accionando todos los medios
de elevación al unísono, utilizando para ello a todo el personal
necesario
en prevención del riesgo de caídas por tropiezo o resbalón al caminar por
superficies inclinadas.
- El izado o descenso de una góndola de andamio colgado por medio de una
sola persona, se ejecutará accionando alternativamente los
mecanismos
de ascenso o descenso procurando mantenerla lo más nivelada posible.
- Se colgarán de los "puntos fuertes" dispuestos en la estructura, tantos cables
de seguridad como operarios deban permanecer en las
andamiadas. A
estos cables de seguridad, anclarán el fijador del cinturón de seguridad en
prevención de caídas de personas al vacío.
- La carga en las andamiadas permanecerá siempre uniformemente repartida
en prevención de basculamientos por sobrecargas indeseables.
- Se establecerán una serie de pies derechos a los que se amarrará la cuerda
de banderolas de señalización, en torno a las zonas con riesgo
de caídas
de objetos bajo los andamios colgados.
- Se revisarán los cables de sustentación de los andamios colgados. Todos
aquellos que tengan el 5% de hilos rotos, serán marcados para su
sustitución inmediata.
- Se prohíbe la anulación de cualquier dispositivo de seguridad de los andamios
colgados.
Protección individual
- Casco de seguridad.
- Cinturón de seguridad clase C.
- Botas de seguridad.

6.3 ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES
Riesgos más frecuentes
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas de objetos.
- Sobreesfuerzos.
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- Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos.

Medidas preventivas
- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes
las siguientes especificaciones preventivas:
* No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con
todos los elementos de estabilidad (crucetas de San Andrés, y
arriostramientos).
* La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que
ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el
fiador
del cinturón de seguridad.
* Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas
normalizadas.
* Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación,
mediante las abrazaderas de sujección contra
basculamientos.
* Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una
inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en
prevención
de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.
* Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases"
metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos,
según los
modelos comercializados.
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
- Las plataformas de trabajo se limitarán por un rodapié de 15 cm.
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié
posterior una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y
pasadores clavados a los tablones.
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones
de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el
terreno.
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se
complementarán con entablados y viseras seguras a "nivel de techo"
en
prevención de golpes a terceros.
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- Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante
travesaños tubulares a nivel, por encima del 1,90 m., y con los travesaños
diagonales, con el fin de hacer rígido el conjunto y garantizar su seguridad.
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la
utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
- Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados
por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas
diversas" y
asimilables.
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de
base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de
reparto, se
clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de
andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas
sólidas de
90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán
con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que
no se
trabaja.
- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre BORRIQUETAS (pequeñas
BORRIQUETAS), apoyadas sobre las plataformas de trabajo
de los
andamios tubulares.
- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm.
del paramento vertical en el que se trabaja.
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales.
- Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los
trabajadores.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo
en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media
altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que
su
existencia merme la superficie útil de la plataforma.
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras
plataformas en las que se está trabajando, en prevención de
accidentes por
caídas de objetos.
- Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo régimen de vientos
fuertes en prevención de caídas.
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6.4 ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS
Riesgos más frecuentes
- Caídas a distinto nivel.
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.
- Sobreesfuerzos.
Medidas preventivas
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación
mediante las abrazaderas de sujección contra basculamientos.
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchura
máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del
andamio, con
el fin de hacerlas más seguras y operativas.
- Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con
la siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de
estabilidad y
por consiguiente, de seguridad.
H/L mayor o igual a 3
Donde:
H = a la altura de la plataforma de la torreta.
L = a la anchura menor de la plataforma en planta.
- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de
seguridad para hacer el conjunto indeformable y más estable.
- Cada dos bases, montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas
en planta-, una barra diagonal de estabilidad.
- Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios sobre ruedas, se
limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm.
de altura,
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
- Se prohíbe el uso de andamios de BORRIQUETAS montadas sobre las
plataformas de trabajo de las torretas metálicas sobre ruedas, por
inseguros.
- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de
dos
bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga
(o del sistema).
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- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas
de los
trabajadores.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo
en prevención de sobrecargas que pudieran originar
desequilibrios o
balanceos.
- Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los
andamios sobre ruedas.
- Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas,
bajo régimen de fuertes vientos, en prevención de accidentes.
- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas (o andamios),
sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de
caídas de los operarios.
- Se prohíbe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de
andamios (o torretas metálicas), sobre ruedas sin haber instalado
previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.
- Se prohíbe utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados
directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y
asimilables) en prevención de vuelcos.

6.5 CASTILLETE DE HORMIGONAR
Riesgos más frecuentes
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Golpes por el cubo de la grúa.
- Los derivados de los trabajos ejecutados con ayuda de este medio auxiliar.

Medidas preventivas
- Los "castilletes" o "torretas" de hormigonado en esta obra serán metálicos con
las siguientes características:

A) Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado.
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B) Se apoyarán sobre 4 "pies derechos" de angular dispuestos en los ángulos
de un cuadrado ideal en posición vertical y con una longitud
superior en 1
m., a la de la altura en la que se decida ubicar la plataforma de trabajo.
C) El conjunto se rigidizará mediante "cruces de San Andrés" en angular
dispuestos en los cuatro laterales, la base a nivel del suelo, y la base
al
nivel de la plataforma de trabajo, todos ellos electrosoldados.
D) Sobre la "cruz de San Andrés" superior, se soldará un cuadrado de angular
en cuyo interior se encajará la plataforma de trabajo apoyada
sobre una
de las alas del perfil y recercada por la otra.
E) Las dimensiones mínimas del "marco" de angular descrito en el punto
anterior serán de 1,10 x 1,10 m. (lo mínimo necesario para la
estancia de 2
hombres).
F) La plataforma de trabajo se formará mediante chapa metálica de espesor
adecuado y antideslizante.
G) Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldarán a los pies
derechos barras metálicas componiendo una barandilla de 90 cm. de
altura formada por barra pasamanos y barra intermedia. El conjunto se rematará
mediante un rodapié de tabla 15 cm. de altura.
H) El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una
escalera metálica.
I) El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre
que permanezcan personas sobre ella.

- Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los
"castilletes de hormigonado" durante sus cambios de
posición, en
prevención del riesgo de caída.
- Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al llenado de los
pilares en esquina, con la cara de trabajo situada
perpendicularmente a la
diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición mas favorable y más
segura.

6.6 PLATAFORMA DE SOLDADOR EN ALTURA
Riesgos más frecuentes
- Caídas a distinto nivel (maniobras de entrada o salida).
- Desplome de la plataforma.
- Los derivados de los trabajos de soldadura.
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Medidas preventivas
- Las "guindolas" no serán de "fabricación de obra", salvo excepciones muy
puntuales que deberán ser autorizadas por la Dirección de Obra, sino que
serán montadas en un taller de cerrajería cumpliendo las
siguientes
características:
* Estarán construidas con hierro dulce, o en tubo de sección cuadrada y chapa
de hierro dulce.
* El pavimento será de chapa de hierro antideslizante .
* Las dimensiones mínimas del prisma de montaje medidas al interior, serán
500 x 500 x 1.000 mm.
* Los elementos de colgar no permitirán balanceos.
* Los "cuelgues" se efectuarán por "enganche doble" de tal forma que quede
asegurada la estabilidad de la "guindola" en caso de fallo de alguno de estos.
* Las soldaduras de unión de los elementos que forman la "guindola" serán de
cordón electrosoldado.
* Estarán provistas de una barandilla perimetral de 100 cm. de altura formada
por barra pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. en chapa metálica.
- Las "guindolas" se izarán a los tajos mediante garruchas o cabrestantes,
nunca directamente "a mano" en prevención de los sobreesfuerzos.
- El interior de las "guindolas" estará siempre libre de objetos y recortes que
puedan dificultar la estancia del trabajador.
- Se prohíbe el acceso a las "guindolas" encaramándose en los pilares (o por
métodos asimilables), por inseguros.
- El acceso directo a las 'guindolas" se efectuará mediante el uso de escaleras
de mano, provistas de uñas o de ganchos de anclaje y cuelgue en cabeza,
arriostradas, en su caso, al elemento vertical del que están próximas o
pendientes.

6.7 ESCALERAS DE MAN0
Riesgos más frecuentes
- Caídas a distinto nivel.
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc).
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- Vuelco lateral por apoyo irregular.
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos
(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas"
para la altura a salvar, etc.).

Medidas preventivas
a) de aplicación al uso de escaleras de madera
- Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos
ni nudos que puedan mermar su seguridad.
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante
barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán
preferentemente para usos internos de la obra.

b) de aplicación al uso de escaleras metálicas
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o
abolladuras que puedan mermar su seguridad.
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las
preserven de las agresiones de la intemperie.
- Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas.
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los
dispositivos industriales fabricados para tal fin.

c) de aplicación al uso de escaleras de tijera
- Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes
de seguridad de apertura.
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de
cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los
largueros en posición de máxima apertura para no mermar su seguridad.
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- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de BORRIQUETAS para
sustentar las plataformas de trabajo.
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos
horizontales (o sobre superficies provisionales horizontales).

d) para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que
las constituyen
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a
5 m.
- Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.
- Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior
al objeto o estructura al que dan acceso.
- Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se
medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del
larguero.
- Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25
Kg. sobre las escaleras de mano.
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
- El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno
en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más
operarios.
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuará
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están
utilizando.

7. ANÁLISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR MAQUINARIA

7.1 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL
Riesgos más frecuentes
- Vuelco.
- Atropello.
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- Atrapamiento.
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos,
etc.).
- Proyecciones.
- Desplomes de tierras a cotas inferiores.
- Vibraciones.
- Ruido.
- Polvo ambiental.
- Desplomes de taludes sobre la máquina.
- Caídas al subir o bajar de la máquina.
- Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas).

Medidas preventivas
- Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de
marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina
automática de retroceso, retrovisores en ambos lados,
pórtico de
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
- Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos,
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria
de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.
- Se prohíbe trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la
proximidad de la línea eléctrica.
- Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren
de rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y
solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se
inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de
puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto
eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la
máquina y el terreno.
- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas
a una distancia de 5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para
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que efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder
cambiar sin riesgos, la posición de la máquina.
- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en
contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y
parado el motor extrayendo la llave de contacto, para
evitar los riesgos por
fallos del sistema hidráulico.
- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento
permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de
caída.
- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento
de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.
- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los
cortes a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de
tierras, para evitar los riesgos por caída de la
máquina.
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de
banderolas y señales normalizadas de tráfico.
- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde
están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder
a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros
tajos.
- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación
(como norma general).
- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes
de la excavación a un mínimo de 2 m. de distancia de esta (como norma
general), para evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los
taludes (o cortes).
- La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su
caso diariamente.

7.2 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN

7.2.3 Maquinillo
Riesgos más frecuentes
- Caídas al vacío.
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- Caídas de la carga.
- Caídas de la máquina.
- Los derivados de la sobrecargas.
- Atrapamientos.
- Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas
- El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes
por cada apoyo, que atravesarán el forjado abrazando las viguetas o nervios.
- La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante una manguera
eléctrica antihumedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El
suministro se realizará bajo la protección de los
disyuntores diferenciales
del cuadro eléctrico general.
- Los soportes de los maquinillos, estarán dotados de barras laterales de ayuda
a la realización de las maniobras.

- Los maquinillos estarán dotados de:

1.- Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente.
2.- Gancho con pestillo de seguridad.
3.- Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las
partes móviles internas. En todo momento estará instalada al completo.
4.- Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres bridas y
guardacabos. También pueden formarse mediante un casquillo soldado y
guardacabos.
5.- En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima
autorizada para izar, que coincidirá con la marcada por el fabricante del
maquinillo.
- Se instalara una "argolla de seguridad" (cable de seguridad o asimilable), en la
que anclar el fiador del cinturón de seguridad del operario encargado del
manejo del maquinillo.
- Se prohíbe expresamente anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a
los maquinillos instalados.
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- Se prohíbe izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones
sesgados, por ser maniobras inseguras y peligrosas.
- Se instalará, junto a la "zona de seguridad para carga y descarga" mediante
maquinillo, una señal de "peligro, caída de objetos".
- Se prohíben las operaciones de mantenimiento de los maquinillos sin
desconectar de la red eléctrica.

7.2.5 Grúa autopropulsada
Riesgos más frecuentes
- Vuelco de la grúa autopropulsada.
- Atrapamientos.
- Caídas a distinto nivel.
- Atropello de personas.
- Golpes por la carga.
- Caídas al subir o bajar de la cabina.

a) medidas preventivas de aplicación en el recinto interno de la obra
- La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención
de los riesgos por fallo mecánico.
- El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de
pestillo (o pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento
de la carga.
- Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar
en servicio la grúa autopropulsada.
- Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o
placas de palastro), para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas
de los gatos estabilizadores en el caso de tener que apoyar sobre terrenos
blandos.
- Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un
especialista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
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- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el
fabricante de la grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del
brazo.
- El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere
posible, las maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista.
- Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser
una maniobra insegura.
- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de
cargas suspendidas, en prevención de accidentes.

Normas de seguridad para operadores de camión grúa.

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a
hundimientos. Puede volcar la máquina y sufrir lesiones.
- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, puede
producir accidentes.
- No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.
- Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello.
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un
inminente riesgo para su integridad física.
- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere
recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto
eléctrico haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie
la toque, la grúa autopropulsada, puede estar cargada de electricidad.
- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un
señalista y evitará accidentes.
- Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la
resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina.
- Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún
desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por
movimientos descontrolados.
- No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que alguien se
cuelgue del gancho. Es muy peligroso.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

109

Projecte Tècnic d’instal·lació d’un sistema de detecció de places lliures a l’aparcament Porta de Sarrià

- Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a
la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede
provocar accidentes.
- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar
y, en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar
los sistemas hidráulicos del brazo.
- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las
maniobras.
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los
sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes.
- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede
resultar problemática y difícil de gobernar.
- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas.
Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la
posición más segura.
- No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.
- No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir
accidentes.
- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de
extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla.
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga
que las respeten el resto del personal.
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de
frenado.
- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.
Pueden provocar accidentes.
- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos
defectuosos o dañados. No es seguro.
- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o
estribos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito.
Evitará accidentes.
- Utilice siempre los equipos de protección que le indiquen en la obra.

7.3 MAQUINAS HERRAMIENTAS
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7.3.1 Hormigonera eléctrica
Riesgos más frecuentes
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.).
- Contactos con la energía eléctrica.
- Polvo ambiental.
- Ruido ambiental.

Medidas preventivas
- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros
(como norma general), del borde de (excavación, zanja, vaciado y asimilables),
para evitar los riesgos de caída a otro nivel.
- No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del
gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.
- Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión
-correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento.
- Estarán dotadas de freno de bascula miento del bombo, para evitar los
sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.
- La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución)
eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la
energía eléctrica.
- Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra.
- La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en
prevención del riesgo eléctrico.
- Las operaciones de limpieza
desconexión de la red eléctrica.

directa-manual,

se

efectuarán

previa

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal
especializado para tal fin.
- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se
efectuará mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la
suspenda de cuatro puntos seguros.

7.3.2 Mesa de sierra circular
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Riesgos más frecuentes
- Cortes.
- Golpes por objetos.
- Abrasiones.
- Atrapamientos.
- Emisión de partículas.
- Emisión de polvo.
- Ruido ambiental.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Los derivados de los lugares de ubicación.

Medidas preventivas
- Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros,
(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que
estén efectivamente protegidos.
- No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del
gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga.
- Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:
Carcasa de cubrición del disco.
Cuchillo divisor del corte.
Empujador de la pieza a cortar y guía.
Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
Interruptor estanco.
Toma de tierra.
- El mantenimiento será realizado por personal especializado.
- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad,
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para
evitar los riesgos eléctricos.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

112

Projecte Tècnic d’instal·lació d’un sistema de detecció de places lliures a l’aparcament Porta de Sarrià

- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro
eléctrico general (o de distribución) -en combinación con los disyuntores
diferenciales-.
- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los
riesgos de caídas y eléctricos.
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las
mesas de sierra circular.

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la
conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado para que sea
subsanado el defecto y no trabaje con la sierra, puede sufrir
accidentes por
causa de electricidad.
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise
al Encargado para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos.
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo
puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta
máquina es peligrosa.
- No retire la protección del disco de corte.
- Si la máquina se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir
accidentes.-Desconecte el enchufe-.
- Antes de iniciar el corte:-Con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta
algún diente. Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted o sus
compañeros pueden resultar accidentados.
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de una gafas de seguridad
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la
madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la
madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.
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Normas de seguridad para el corte material cerámico.

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite
al Encargado que se cambie por otro nuevo. Esta operación realícela con la
máquina desconectada de la red eléctrica.
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie-o en un local muy ventilado-, y
siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico.
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas
perniciosas, pero procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden
sufrir daños al respirarlas.
- Moje el material cerámico-empápelo de agua-, antes de cortar, evitará gran
cantidad de polvo.

7.3.3 Rozadora eléctrica
Riesgos más frecuentes
- Contacto con la energía eléctrica.
- Erosiones en las manos.
- Cortes.
- Los derivados de la rotura del disco.
- Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.
- Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes).
- Los derivados del trabajo con producción de ruido.

Medidas preventivas
- Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.
- Serán reparadas por personal especializado.
- Se prohíbe dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica .
Es una posición insegura.
- El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera
antihumedad a partir del cuadro general (o de distribución), dotada con clavijas
macho-hembra estancas.
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Normas de seguridad para la utilización de la rozadora eléctrica

- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes
de su carcasa de protección. En caso afirmativo, entrégueselo al Encargado
para que sea reparado. No lo utilice, evitará el accidente.
- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión. Rechacelo si
presenta repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes
rudimentarios cubiertos con cinta aislante, evitará
lesiones.
- Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un
disco para cada menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los
estropeará sin obtener buenos resultados y correrá riesgos innecesarios.
- No intente "rozar" en zonas poco accesibles ni en posición inclinada
lateralmente; el disco puede fracturarse y producirle lesiones.
- No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Debe repararlas un
especialista.
- No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir más
deprisa. El disco puede romperse y causarle lesiones.
- Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes.
- Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados.
- Evite depositar la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo, es
una posición insegura.
- No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. Puede
sufrir accidentes serios.
- Desconéctelo de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio
de disco.
- Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. Use
siempre la mascarilla con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares.

7.3.4 Máquinas portátiles de aterrajar
Riesgos más frecuentes

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

115

Projecte Tècnic d’instal·lació d’un sistema de detecció de places lliures a l’aparcament Porta de Sarrià

- Atrapamiento de dedos.
- Los derivados del arranque o presencia de viruta metálica.
- Cortes en las manos.
- Electrocución.

Medidas preventivas
- Los operarios encargados de manejar las máquinas de aterrajar serán
expertos en su manejo.
- Se prohíbe en el uso de esta maquinaria al personal ajeno al oficio que deba
utilizarla.
- Las máquinas de aterrajar cumplirán con los siguientes requisitos:
.Las transmisiones por poleas estarán protegidas mediante una carcasa que
impida el acceso directo a los órganos móviles.
.Los puntos de engrase estarán situados en lugares que no impliquen riesgos
adicionales para el operario encargado de mantener la máquina.
.Los mandos de control estarán junto al puesto del operario con acceso directo
sin riesgos adicionales. Este dispositivo debe estar protegido contra el
accionamiento involuntario.
.Estarán dotadas de retorno automático de la llave de apriete cuando cese la
presión del operario sobre ella.
.Los tubos en rotación quedarán protegidos mediante carcasas antigolpes o
atrapamientos.
- Las máquinas de aterrajar, serán alimentadas eléctricamente mediante
manguera antihumedad dotada de conductor de toma de tierra. La toma de
tierra se realizará a través del cuadro de distribución en
combinación con
los disyuntores diferenciales del cuadro general de obra.

7.3.5 Alisadoras eléctricas
Riesgos más frecuentes
- Caídas desde altura (en forjados).
- Atrapamiento, golpes o cortes en los pies por las aspas.
- Contactos con la energía eléctrica.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

116

Projecte Tècnic d’instal·lació d’un sistema de detecció de places lliures a l’aparcament Porta de Sarrià

Medidas preventivas
- El alisado se efectuará durante la fase de estructura o recrecidos,
generalmente, antes de la retirada de las redes de protección para prevenir los
riesgos de caída desde altura.
- Estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar el riesgo eléctrico.
- Estarán conectadas a la red de tierras mediante hilo de toma de tierra,
conectado a la carcasa de los motores, en combinación con los disyuntores
diferenciales del cuadro eléctrico general (o de
distribución).
- Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:
.Aro o carcasa de protección de las aspas antichoque y antiatrapamientos de
los pies.
.Lanza de gobierno dotada con mango aislante de la energía eléctrica.
.Interruptor eléctrico de fácil accionamiento, ubicado junto al mango.

7.3.6 Soldadura eléctrica
Riesgos más frecuentes
- Caídas desde altura.
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
- Quemaduras.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Proyección de partículas.
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura).

Medidas preventivas
- El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de forma
tal, que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos
hondillos de la eslinga, sea igual o menor que 90
grados, para evitar los
riesgos por fatiga del medio auxiliar.
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- El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiará mediante sogas hasta su
"presentación", nunca directamente con las manos, para evitar los empujones,
cortes y atrapamientos.
- Las vigas y pilares "presentados", quedarán fijados e inmovilizados mediante
husillos de inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del
gancho de la grúa, etc., hasta concluido el "punteo de soldadura" para evitar
situaciones inestables.
- No se elevará una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura
de la cota punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura.
- Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante
cabos de gobierno, nunca con las manos. El "aplomado" y "punteado" se
realizará de inmediato.
- Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén
montando, ubicadas por debajo de la cota de montaje, para prevenir el riesgo
de caída desde altura.
- Se suspenderán los trabajos de soldadura (montaje de estructuras) con
vientos iguales o superiores a 60 Km/h.
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de
lluvias, en prevención del riesgo eléctrico.
- Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad
firmemente anclados, por los que se deslizarán los "mecanismos paracaídas"
de los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de
la estructura, en prevención del riesgo de caída desde altura.
- Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán
metálicas con ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en
prevención de caídas por movimientos indeseables.
- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante,
en prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.
- Los porta electrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material
aislante de la electricidad.
- Se prohíbe expresamente la utilización de porta electrodos deteriorados, en
prevención del riesgo eléctrico.
- Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy
conductoras de la electricidad), no se realizarán con tensiones superior a 50
voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se
efectúe la operación de soldar.
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- Las operaciones de soldadura a realizar (en condiciones normales), no se
realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están
alimentados por corriente continua.

Normas de prevención para los soldadores

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con
el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.
- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle
lesiones graves en los ojos.
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de
cascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos.
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario,
pueden estar a temperaturas que podrían producirles quemaduras serias.
- Suelde siempre en un lugar ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno
de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.
- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela
sobre un porta pinzas.
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado
del grupo, evitará tropiezos y caídas.
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el
riesgo de electrocución.
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de
iniciar la soldadura.
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte"
el disyuntor diferencial. Avise al Encargado para que se revise la avería.
Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa
de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas
están empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las
conexiones directas protegidas a base de cinta
aislante.
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- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada
seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las
mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos
termorretráctiles".
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes
de conexión.
- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden,
aunque le parezcan incómodas o poco prácticas.

7.3.7 Soldadura oxicorte
Riesgos más frecuentes
- Caídas desde altura.
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
- Quemaduras.
- Explosión (retroceso de llama).
- Incendio.
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños.

Medidas preventivas
- El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de
gases licuados, se efectuará según las siguientes condiciones:
1.- Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza
protectora.
2.- No se mezclarán botellas de gases distintos.
3.- Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para
evitar vuelcos durante el transporte.
4.- Los puntos 1, 2, y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas
como para bombonas vacías.
- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará
mediante carros porta botellas de seguridad.
- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
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- Se prohíbe, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada.
- Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas de
gases licuados.
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno,acetileno,
etc.), con distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya
agotadas y las llenas.
- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de
válvulas antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión.

Normas de prevención para la soldadura oxiacetilénica - oxicorte

- Utilice siempre carros porta botellas, realizará el trabajo con mayor seguridad
y comodidad.
- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará
posibilidades de accidente.
- Por incómodas que puedan parecerle los equipos de protección individual
están ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Encargado
le recomiende. Evitará lesiones.
- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de
forma descontrolada.
- Antes de encender el mechero, compruebe que está instaladas las válvulas
antirretroceso, evitará posibles explosiones.
- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo
presión en un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así,
pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas.
- No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el
paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los
trabajadores.
- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza
otro tipo de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo
que en caso de emergencia no podrá controlar la
situación.
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- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados.
Evitará posibles explosiones.
- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un
"portamecheros".
- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura
para que usted tienda la manguera. Evitará accidentes; considere siempre que
un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras.
- Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las
manejará con mayor seguridad y comodidad.
- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de
emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación.
- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por
poco que le parezca que contienen, será suficientes para que se produzca una
reacción química y se forme un compuesto
explosivo (acetiluro de cobre).
- Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de
mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos,
para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos
innecesarios.
- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire
libre o en un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos
puedan intoxicarle.
- Pidan que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez
utilizadas; realizará el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará
accidentes.
- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los
mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que
usted y los demás no fumen en las situaciones y
lugares citados, evitará la
posibilidad de graves accidentes.

7.3.8 Compresor
Riesgos más frecuentes
- Ruido.
- Rotura de la manguera de presión.

Medidas preventivas
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- El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello
en prevención de los riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas.
- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro
puntos del compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la
carga.
- El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de arrastre en
posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la
horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos
antideslizamientos. Si la
lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará
mediante un suplemento firme y seguro.
- Los compresores a utilizar, serán de los llamados "silenciosos" en la intención
de disminuir la contaminación acústica.
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán siempre
instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y
ruido.
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor
parado, en prevención de incendios o de explosión.
- Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es
decir, sin grietas o desgastes para evitar un reventón.
- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las
mangueras mediante racores de presión según cálculo.
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces
de los caminos.

7.3.9 Martillo neumático
Riesgos más frecuentes
- Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo.
- Polvo ambiental.
- Sobreesfuerzos.
- Rotura de manguera bajo presión.
- Proyección de objetos y/o partículas.
- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo:
* Caídas a distinto nivel.
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* Caídas de objetos sobre otros lugares.

Medidas preventivas
- Se acordonará , la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a
los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.
- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán
cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo
vibraciones.
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en
previsión de los riesgos por impericia.
- Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de
líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o
"señalización de aviso".
- Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los
paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados.

Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos.

- El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo
por sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles
lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual:
* Ropa de trabajo cerrada.
* Gafas antiproyecciones.
- Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo.
Protéjase de posibles lesiones internas utilizando:
* Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada.
* Muñequeras bien ajustadas.
* La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago,
("dolor de riñones"), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas
abiertas).
- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.
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- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que
sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones.
Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro
mecánico recambiable.
- No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer
después extraerlo puede serle muy difícil.
- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado
el puntero.
- Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitará
accidentes.
- No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión. Evitará
accidentes.
- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo,
pueden lastimarse seriamente.
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.
- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le
monten plataformas de ayuda, evitará las caídas.

7.3.10 Dobladora mecánica de ferralla
Riesgos más frecuentes
- Atrapamiento.
- Sobreesfuerzos.
- Cortes por el manejo y sustentación de redondos.
- Golpes por los redondos, (rotura incontrolada).
- Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas
- La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente
señalado.
- Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en
prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
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- Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en serán revisadas
semanalmente observando especialmente la buena respuesta de los mandos.
- Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del
riesgo eléctrico.
- La manguera de alimentación eléctrica se llevará enterrada para evitar los
deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla.
- A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de
seguridad:
* "Peligro, energía eléctrica".
* "Peligro de atrapamiento".
* Rótulo: No toque el "plato y tetones" de aprieto, pueden atraparle las manos.
- Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de
barrido de redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se
realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las baras.
- La descarga por la dobladora y su ubicación "in situ", se realizará
suspendiéndola de cuatro puntos, (los 4 ángulos), mediante eslingas; de tal
forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido.

7.4 HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL
Riesgos más frecuentes
- Cortes.
- Quemaduras.
- Golpes.
- Proyección de fragmentos.
- Caída de objetos.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Vibraciones.
- Ruido.
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Medidas preventivas
- Las máquinas-herramientas eléctricas
eléctricamente mediante doble aislamiento.

a

utilizar

estarán

protegidas

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de
atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica.
- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante
bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que
permitiendo la observación de la correcta transmisión
motriz, impida el
atrapamiento de los operarios o de los objetos.
- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria
accionada por transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes,
etc., se realizarán a motor parado, para evitar accidentes.
- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante
"montacorreas" (o dispositivos similares), nunca con destornilladores, las
manos, etcétera, para evitar el riesgo de atrapamiento.
- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán
protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla
metálica, que permitiendo la observación del buen
funcionamiento de la
transmisión, impida el atrapamiento de personas u objetos.
- La instalación de letreros con leyendas de "máquina averiada", "máquina fuera
de servicio", etc., serán instalados y retirados por la misma persona.
- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido
mediante una carcasa antiproyecciones.
- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema
de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos,
etc, conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores
diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.
- Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos
inflamables o explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustible y
similares), estarán protegidas mediante carcasas
antideflagrantes.
- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no
protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a
transformadores a 24 V.
- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinasherramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para
eliminar la formación de atmósferas nocivas.
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- Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una
distancia mínima del mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el
riesgo por alto nivel acústico.
- Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de
camisas insonorizadas, para disminuir el nivel acústico.
- Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles
líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el
riesgo por trabajar en el interior de atmósferas
tóxicas.
- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para
evitar accidentes por impericia.
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas
en el suelo, para evitar accidentes.
- Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a utilizar
mediante clemas, estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa
anti-contactos eléctricos.
- Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de
máquinas-herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante
cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación
interna, para prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presión).

Protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Gafas de seguridad antipolvo.
- Gafas de seguridad antiimpactos.
- Protectores auditivos.
- Mascarilla filtrante.
- Máscara antipolvo con filtro mecánico específico
recambiable.
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PLIEGO DE CONDICIONES.
1. NORMAS APLICABLES A ESTA OBRA

1.1 NORMAS GENERALES

A) Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
B) Real Decreto 1627/97, de 25 de Octubre, relativo a las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción de aplicación en
toda su extensión en especial los artículos 2, 7, 10, 11, 12, 15 y 16, Anexo I, II y
Disposiciones Mínimas del Anexo IV.
C) Ordenanza Laboral para las industrias de la Construcción, Vidrio y
Cerámica, de 28 de Agosto de 1970
D) Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se prueba el
Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
E) Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual y R.D. 1215/1997 de 18 de julio que establece
las condiciones mínimas de los equipos de trabajo.
F) Norma sobre señalización de seguridad en los centros de trabajo. R.D.
1403/1986 de mayo ("B.O.E" 8-7-1986).
G) R.D. 486/1997 de 14 de abril que establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los centros de trabajo.

1.2 NORMAS RELATIVAS A LA ORGANIZACION DE LOS TRABAJADORES.
A) Comités de seguridad y salud. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre.
B) Delegados de Prevención. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre.

1.3 NORMAS RELATIVAS A LOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD E HIGIENE.
A) Reglamento de los Servicios Médicos de empresa
B) Servicios de Prevención. Ley 31/1995

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

129

Projecte Tècnic d’instal·lació d’un sistema de detecció de places lliures a l’aparcament Porta de Sarrià

C) R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

1.4 NORMAS DE ADMINISTRACION LOCAL.
Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del
Trabajo y no contradigan lo relativo al R.D. 555/86 y R.D. 84/90.

1.5 REGLAMENTOS TECNICOS DE LOS ELEMENTOS AUXILIARES.
A) REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensión.
B) REAL DECRETO 836/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva
Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras
aplicaciones.
C) REAL DECRETO 837/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo
texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIEAEM-4” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a
grúas móviles autopropulsadas.

1.6 NORMAS DERIVADAS DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL.
Las establecidas en el Convenio Colectivo Provincial.

1.7 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (NTE)
En las N.T.E. se indican medios, sistemas y normas para prevención y
seguridad en el trabajo.
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2. CARACTERISTICAS, EMPLEO Y CONSERVACION DE MAQUINAS, UTILES Y
HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS, E INSTALACIONES
PROVISIONALES DE LOS TRABAJADORES

2.1 CARACTERISTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACION DE MAQUINAS.
Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D.
1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, expuestas
en el capítulo IV, a Instalación y puesta de un servicio, capítulo V, e
Inspecciones y revisiones periódicas, capítulo VI y reglas generales de
seguridad, capítulo VII. Incluye el anexo de este Reglamento máquinas
específicas de la Construcción, son:
10. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
10.1 Máquinas para cimentación y estructura de hormigón.
1. Clasificación de áridos.
2. Dosificadores y mezcladores de áridos.
3. Herramientas neumáticas.
4. Hormigoneras.
5. Quebrantadoras giratorias.
6. Quebrantadoras de mandíbulas.
7. Trituradoras de martillos.
10.2. Otras máquinas
1. Dobladoras de hierro.
2. Enderezadoras de varillas.
3. Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo.
4. Sierras circulares de disco.
5. Tronzadoras de disco.
6. Gunitadoras (proyección de hormigón ligero o de mortero).
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2.2 CARACTERISTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACION DE UTILES Y
HERRAMIENTAS.
Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el
Encargado de Obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a
los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones dadas por el
fabricante.
El Encargado de Obra cuidará que los útiles y herramientas se utilicen con las
prescripciones de seguridad específicas para ellas.
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este Plan,
pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencia en su
empleo. A dichas herramientas y útiles deben aplicarse las normas generales
de carácter práctico y de general
conocimiento, vigentes según los
criterios generalmente admitidos.

2.3 REPRESENTACION Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA
PREVENCION DE RIESGOS.
2.3.1 Delegado de Prevención
Arts. 33, 34, 35, 36, 37 y 40 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
2.3.2 Comité de Seguridad y Salud
Arts. 33, 34, 38, 39 y 40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2.4 CARACTERISTICAS,
PREVENTIVOS.

EMPLEO

Y

CONSERVACION

DE

EQUIPOS

Dentro de los equipos preventivos, se consideran los dos grupos fundamentales:
Equipos de Protección Individual y Medios de Protección Colectiva.
2.4.1 Equipos de Protección Individual
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil, desechándose a su
término.
Cuando por cualquier circunstancia, trabajo o mala utilización, una
prenda de protección individual o equipo se deteriore, se repondrá al
margen de la duración prevista.
Todo elemento de protección individual, se ajustará al R.D. 1407/92, de
20 de Noviembre, y sus instrucciones complementarias que lo
desarrollan. Dichos equipos tendrán el marcado "CE" . Así mismo se
cumplirá el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas
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de seguridad y
trabajadores en el trabajo.

salud para la elección y utilización por los

2.4.2 Equipos de Protección Colectiva
En ausencia de homologación específica por organismo de la
Administración especializado, las protecciones colectivas y resguardos
de seguridad en tajos, máquinas y herramientas, se ajustarán a los
criterios habituales adoptados al respecto por la Comisión de Seguridad
de LA ASOCIACIÓN y las prácticas más comunes.
En la documentación gráfica se representan las distintas modalidades de
aplicación de protecciones colectivas que (NOMBRE EMPRESA) tiene
establecidos en sus centros de trabajo y que, en esencia, calidad,
cometidos y eficacia, se ajustan a las características técnicas y filosofía
preventiva contenida al respecto en el Estudio de Seguridad.
BARANDILLAS
Estarán formadas por balaustres colocados en cartuchos de PVC
previamente incorporados en el forjado durante la fase de hormigonado.
Los referidos balaustres incorporan dos ganchos para la colocación de
las barandillas superior a una altura de 90 cms., e intermedia de tubo de
30 mm de diámetro. Así mismo, el
balaustre dispone de una
escuadra donde podrá incorporarse el correspondiente rodapié.
VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACION Y PROTECCION
Tendrán como mínimo 90 cms. de altura, metálicas y con pies derechos
de apoyo de tal modo que conserven su estabilidad. Estas vallas podrán
utilizarse, ancladas convenientemente, para la protección de las zanjas y
pozos
PASILLOS O MARQUESINAS DE SEGURIDAD
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de
tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de
tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos(los pórticos a
base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa).
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea
puedan caer.
REDES PERIMETRALES (Norma UNE 81-650-80).
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará
mediante la utilización de pescante tipo horca.
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El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas
en el forjado. Las redes serán de poliamida, protegiendo las plantas de
trabajo. La cuerda de seguridad será como mínimo de diam. 10 mm. para
sujeción a pescantes y de 6
mm. para atado de paños y malla
rómbica de cuadrícula 10 x 10 cm.

CABLES Y ELEMENTOS DE SUJECCION DE CINTURON DE
SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan
estar sometidos, de acuerdo con su función protectora.
SEÑALES DE TRAFICO Y SEGURIDAD
Estarán de acuerdo con la normativa vigente.
EXTINTORES
Serán de polvo polivalente, revisados en un contenido de carga dentro
del año, y con el retimbrado de Industria en su recipiente, fechado dentro
de los últimos cinco años.
ESCALERAS DE MANO
Estarán en buen estado de utilización, serán de longitud suficiente para
rebasar en 1 m. el punto superior de apoyo y estarán provistas de
zapatas antideslizantes en la base de los largueros.
REDES VERTICALES
En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a
planta desprotegida y en voladizos de balcones, etc., se emplearán redes
verticales atadas a cada forjado (Norma UNE 81-650-80).
REDES HORIZONTALES
Se colocarán para proteger la posible caída de personas y objetos en
patios (Norma UNE 81-650-80).
MALLAZOS
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla
adecuada.
PLATAFORMAS DE TRABAJO
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del
suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón
intermedio y rodapié.
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TOPES PARA LA DESCARGA DE VEHICULOS A DISTINTO NIVEL
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno
por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

2.5 INSTALACIONES PROVISIONALES DE LOS TRABAJADORES
Las instalaciones provisionales de obra, se adaptarán en lo relativo a
elementos, dimensiones, características, a lo especificado en los artículos 39,
40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337
de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Se organizará la recogida y retirada de desperdicio y basura que el personal de
la obra genere en sus instalaciones, guardándolos en recipientes con tapa.

3. ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
En caso de accidente laboral, se emitirá el PARTE DE ACCIDENTE DE
TRABAJO DE LA MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO). Posteriormente,
se
enviará
cumplimentado
el
INFORME
TECNICO
DE
ACCIDENTE/INCIDENTE de la empresa, al DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD E HIGIENE de (NOMBRE EMPRESA), quien se encargará de la
investigación del mismo y establecerá las medidas correctoras para evitar su
repetición.
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4. DOCUMENTOS PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

AUTORIZACION DE USO DE MAQUINARIA

En -----------------------------------------------a---------de----------------------------------de 1.9---Empresa---------------------------------------------------------------------------------------------Obra--------------------------------------------------------------------------------------------------Se autoriza a D.-----------------------------------------------------------------------------------con D.N.I.---------------------------------------, el manejo de la

siguiente maquinaria

cuya capacitación acredita -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El resto de la maquinaria y aparatos que no se mencionan en esta autorización le
quedan prohibidos.

Conforme

(NOMBRE EMPRESA)

Fdo.:D.------------------------------

Fdo.:D.------------------------------
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ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

En-----------------------------------------------------a---------de--------------------------------de 1.9----Empresa---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obra--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.------------------------------------------------------------------------------D.N.I.--------------------------------------------recibe los Equipos de Protección Individual que a continuación se relacionan:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUEDA ADVERTIDO EXPRESAMENTE DE LA OBLIGACION DE SU USO CON LA
FINALIDAD DE EVITAR RIESGOS PROFESIONALES

Conforme

(NOMBRE EMPRESA)

Fdo.:D.------------------------------

Fdo.:D.------------------------------
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ENTREGA DE DOCUMENTACION PARCIAL DEL PLAN DE SEGURIDAD

DE:----------------------------------------------------------------------------------------------------A:------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA SUBCONTRATADA:---------------------------------------------------------------

Con el fin de que la información contenida en el Plan de Seguridad de la Obra:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------elaborado por (NOMBRE EMPRESA) , llegue a todos los trabajadores de su empresa,
se le hace entrega de la documentación extraída del mencionado Plan de Seguridad
correspondiente a los riesgos y medidas de seguridad que deberá adoptar para la
realización de sus trabajos en esta obra.

En ------------------------------a--------de-------------------------------1.9-----

(NOMBRE EMPRESA)

Fdo.:----------------------------------------------------------

(Jefe de Obra)
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RECIBO DE ENTREGA
PREVENCION

DE

INFORMACION

RELATIVA

A

RIESGOS

Y

D:___________________________________________________________________
_______
EMPRESA:___________________________________________________________
_________

(NOMBRE EMPRESA) , LE HACE ENTREGA DE LA INFORMACION DE RIESGOS
Y PREVENCION QUE DEBERA ADOPTAR POR LA REALIZACION DE SUS
TRABAJOS EN LA
OBRA:_______________________________________________________________
_________

INFORMACION DE RIESGOS Y PREVENCION SOBRE:

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

En _______________a____de_______________ de 1.9____

RECIBI

FDO.:_____________________________
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COMUNICACION A EMPRESA SUBCONTRATADA DE FALTA LEVE
TRABAJADOR DE SU EMPRESA

DE UN

DE:
A:
EMPRESA SUBCONTRATADA:
FECHA:
OBRA:

Le adjunto fotocopia de amonestación por escrito de FALTA LEVE, por
incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la Obra, del
trabajdor

D.________________________________________________________________
___,
adscrito a la plantilla de su empresa.
Sirva la presente para que estas situaciones no se repitan en un futuro,
significándole que la reincidencia de estas faltas supondría la recusación del
referido trabajador de este Centro de Trabajo.

Fdo.:____________________________
(El Jefe de Obra)

c/c
-Delegado de Prevención
-Comité de Seguridad y Salud
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COMUNICACION DE FALTA LEVE
A
D.________________________________________________________________
________

Empresa:__________________________________________________________
____________
Por el incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la
obra:
__________________________________________________________________
__________
relativas
a:_________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________
__________
Las referidas medidas está obligado a observarlas según los Arts. 5.b y 19.2 del
Estatuto de los Trabajadores.
De conformidad con el Art. 102 punto 12, del Convenio General del Sector de la
Construcción y en aplicación del Art. 105 del mencionado Convenio, sirva la
presente como amonestación por escrito de FALTA LEVE.
En ______________ a ______ de ______________ de 1.9___
El Jefe de Obra
Fdo.:_____________________

Enterado y Recibí
EL TRABAJADOR

Fdo.:_______________
c/c

-Delegado de Prevención
-Comité de Seguridad y Salud

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

141

Projecte Tècnic d’instal·lació d’un sistema de detecció de places lliures a l’aparcament Porta de Sarrià

COMUNICACION A EMPRESA SUBCONTRATADA DE FALTA GRAVE DE UN
TRABAJADOR DE SU EMPRESA

DE:
A:
EMPRESA SUBCONTRATADA:
FECHA:
OBRA:

Le adjunto fotocopia de amonestación por escrito de FALTA GRAVE, por
incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la Obra, del
trabajador

D.________________________________________________________________
___,
adscrito a la plantilla de su empresa.
Sirva la presente para que estas situaciones no se repitan en un futuro,
significándole que la reincidencia de otra falta supondría la recusación del referido
trabajador de este Centro de Trabajo.

Fdo.:____________________________
(El Jefe de Obra)

c/c
-Delegado de Prevención
-Comité de Seguridad y Salud
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COMUNICACION DE FALTA GRAVE
A
D.________________________________________________________________
________
Empresa:__________________________________________________________
____________
Por el incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la
obra:
__________________________________________________________________
__________
relativas
a:_________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________
__________
Las referidas medidas está obligado a observarlas según los Arts. 5.b y 19.2 del
Estatuto de los Trabajadores.
De conformidad con el Art. 103 punto 5, del Convenio General del Sector de la
Construcción y en aplicación del Art. 105 del mencionado Convenio, sirva la
presente como amonestación por escrito de FALTA GRAVE.
En ______________ a ______ de ______________ de 1.9___

El Jefe de Obra

Fdo.:_____________________
Enterado y Recibí
EL TRABAJADOR
Fdo.:_______________
c/c:
-Delegado de prevención
-Comité de Seguridad y Salud
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COMUNICACION A EMPRESA SUBCONTRATADA DE FALTA MUY GRAVE DE UN
TRABAJADOR DE SU EMPRESA
DE:
A:
EMPRESA SUBCONTRATADA:
FECHA:
OBRA:
Le adjunto fotocopia de amonestación por escrito de FALTA MUY GRAVE, por
incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la Obra, del
trabajador

D.________________________________________________________________
___,
adscrito a la plantilla de su empresa.
Sirva la presente como recusación del referido trabajador de este Centro de
Trabajo y sustitución por otro.

Fdo.:____________________________
(El Jefe de Obra)
c/c
-Delegado de prevención
-Comité de Seguridad y Salud
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COMUNICACION DE FALTA MUY GRAVE

A
D.________________________________________________________________
_________

Empresa:__________________________________________________________
____________
Por el incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene adoptadas en la
obra:
__________________________________________________________________
__________
relativas
a:_________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________
__________
Las referidas medidas está obligado a observarlas según los Arts. 5.b y 19.2 del
Estatuto de los Trabajadores.
De conformidad con el Art. 104 punto 9, del Convenio General del Sector de la
Construcción y en aplicación del Art. 105 del mencionado Convenio, sirva la
presente como amonestación por escrito de FALTA MUY GRAVE.

En ______________ a ______ de ______________ de 1.9___

El Jefe de Obra
Fdo.:_____________________
Enterado y Recibí
EL TRABAJADOR
Fdo.:_______________

c/c

-Delegado de Prevención
-Comité de Seguridad y Salud
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5. LISTA DE CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA

1. MEDIDAS GENERALES
1.1 Cumplimiento RR.DD.
-Estudio de Seguridad
-Plan de Seguridad:
.Acta de Aprobación (C.O.A.A.T)
-Informe (Oficina Supervisión de Proyectos)
.Libro de Incidencias
Proyectos)

tramitado

(C.O.A.A.T)/(Oficina

Supervisión

de

.Copia a D.P.T.
.Copia en Obra
-Carpeta de Seguridad (cumplimiento documentación del Plan)

1.2 Servicios Preventivos
-Delegado de Prevención
-Comité de Seguridad y Salud
-Personal con dedicación a tareas de prevención de riesgos en obra.

1.3 Instalaciones provisionales de obra
-Vestuario (Taquillas. Bancos. Perchas. Radiador)
-Aseos (Inodoro/25. Ducha/10. Lavabo/10. Espejo 40x50/25. Calentador
agua. Jabón. Portarrollos. Papel Higiénico.)
-Comedor (Calientacomidas/15. Pileta 1 grifo/10. Cubo desperdicios con
tapa.)
-Limpieza de las instalaciones
Pegatinas
de
identificación
(comedor,almacen,vestuario,aseos,oficina)
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1.4 Primeros Auxilios
-Botiquín. Señalización
-Teléfonos de urgencia.
-Instrucciones para la asistencia a accidentados e itinerario.

1.5 Imagen de empresa
-Cercado de obra adecuado (Mínimo 2m. y no desplazable).
-Accesos a obra (Personal. Maquinaria)
-Intercomunicación.
-Señalización general de obra. Pegatinas de seguridad para zonas de riesgo.
-Orden y Limpieza.
-Carteles de Empresa.

2. INSTALACION ELECTRICA
2.1 Grupo electrógeno
-Señal de riesgo eléctrico.
-Protección partes móviles
-Puesta a tierra (conductor de protección del grupo).
-Conexión del neutro a tierra.
2.2 Cuadro general
-Señal de riesgo eléctrico.
-Protección de intemperie
-Interruptor general de corte (omnipolar)
-Magnetotérmico/fusible.
-Interruptor automático diferencial de fuerza (30 ó 300 mA).
-Interruptor automático diferencial de alumbrado (30 mA).
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-Puesta a tierra (conductor de protección del cuadro).
-Protección de las partes activas en tensión.
-Bases de enchufe homologadas.

2.3 Cuadros auxiliares
-Señal de riesgo eléctrico.
-Protección de intemperie.
-Magnetotérmico/fusible.
-Interruptor automático diferencial de fuerza (30 ó 300 mA).
-Interruptor automático diferencial de alumbrado (30 mA).
-Puesta a tierra (conductor de protección al cuadro).
-Protección de las partes activas en tensión.
-Bases de enchufe homologadas.

2.4 Líneas de suministro (de calle a cuadro general)
-Interferencias líneas de alta/baja aéreas o enterradas.

2.5 Líneas de distribución (de cuadro general a cuadros auxiliares o
máquinas,etc.)
-Conexiones a cuadros y máquinas mediante petacas intemperie.
-Alargaderas mediante petacas intemperie o debidamente protegidas.
-Líneas protegidas (aéreas ó subterráneas) en zonas de paso de
vehículos o maquinaria.
-Líneas sin repelones o defectos importantes en la funda protectora.
-Líneas en zonas de acopio del taller de ferralla bien canalizadas o
debidamente protegidas.
-Líneas en zonas no encharcadas.
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-Líneas canalizadas por paramentos
suspendidas de dichos paramentos.

verticales

en

superficie

o

3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ("CE")
-Protección de la cabeza
-Protección de los ojos
-Protección de los oídos
-Protección de las vías respiratorias
-Protección de las extremidades inferiores
-Protección de las extremidades superiores
-Protección contra las caídas
-Ropa de trabajo.

4.EXCAVACIONES.ZANJAS.POZOS
-Influencia de los agentes atmosféricos (humedad,sequedad,hielo o deshielo).
-Sobrecargas:
•En bordes de excavación (escombros o materiales).
•Proximidad de vías de comunicación (tráfico).
•Trepidación de herramientas (pueden favorecer los hundimientos).
•Edificios colindantes (testigos).
-Frente de trabajo saneado (para evitar desprendimientos).
-Protección de los bordes de la excavación (caídas).
-Presencia de conducciones (agua,saneamiento,gas,electricidad y teléfonos).
-Acceso a los tajos (escaleras).
-Alumbrado (tensión de seguridad 24 voltios).
-Taludes o Entibaciones.
-Señalización excavación.
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5. MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD
5.1 Andamios metálicos
-Base y soporte. Apoyo. (placa base con husillo de nivelación, durmiente,
escalerilla en lado contrario al paramento, tendidos eléctricos A.T/B.T., distancia
no superior a 30 cm. del paramento,).
-Arriostramiento vertical y horizontal. (crucetas, cada 5m. altura barra diagonal
alternando posición en planta, estabilidad H/L menor<5, elementos de anclaje a
fachada como mínimo cada 20 m2).
-Plataforma de trabajo. (anchura mín. 0,60 m., tablones espesor 0,07 m.
madera sana y escuadrada y no deben moverse y producir basculamientos, no
se sobrecargará, los materiales se repartirán uniformemente, no se trabajará a
niveles diferentes sin mediar un sistema de pantalla o protección horizontal).
-Barandillas. (a partir de 2m. barandillas a 90 cms., listón intermedio y rodapié
15 cms., barandillas resistirán carga de 150 kg./ml.
-Acceso a plataforma. (acceso y desembocadura de la escalerilla estará libre de
tablones. Escaleras acceso y descenso, utilización de cinturón de seguridad con
instalación cuerda o cable fiador al que poder anclar un
salva-caidas).
5.2 Andamios de borriquetas
-Base y soporte. Apoyo. (dos caballetes por andamio, asiento y nivelado,
caballetes de madera tendrán sus piezas ensambladas, encoladas y clavadas,
máxima separación entre soportes y puntos de apoyo será de 3,50 m., conjunto
estable y resistente).
-Arriostramiento. (interior: caballetes de madera dispondrán de una pieza
horizontal ensamblada, encolada y clavada, las borriquetas metálicas
dispondrán de cadenillas, los soportes de tipo vertical autoestables a partir de 3
m. hasta 6 m. dispondrán de crucetas, estabilidad en interiores H/L menor <3,5
en exteriores H/L menor <3 el que supere esta relación debe atarse, la altura
máxima alcanzable será inferior a 6 m.).
-Plataforma de trabajo. (anchura mín. 0,60 m., tablones espesor 0,07 m.
madera sana y escuadrada, los extremos de la plataforma no presentarán
voladizos, los tablones estarán sujetos a los soportes).
-Barandillas. (a 2 o mas metros de altura estarán protegidos con barandillas
0,90 m., listón intermedio y rodapie, se instalarán puntales acuñados al techo
sobre los que interiormente se sujeten las barandillas con el fin de proteger las
dos alturas de trabajo, se instalar redes en los bordes de los forjados cuando se
instalen andamios en zonas altas de la obra tales como terrazas o similares, se
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instalaran cuerdas guías o cables fiadores anclados a puntos resistentes con el
fin de poder anclar el cinturón de seguridad).
-Acceso a la plataforma. (se utilizarán escaleras de tijera metálica o de pisos de
madera para el ascenso y descenso de las plataformas de los andamios de
caballete, se utilizarán escaleras de mano, convenientemente sujetas a las
borriquetas de soporte vertical).
5.3 Andamios colgados
-Anclaje de pescantes. (suplementar mediante pletinas transversales los
taladros del forjado, atornillandolas a la cara inferior del mismo de modo que la
solicitación de esfuerzos a las colas del pescante se reparta al menos en dos
puntos resistentes del forjado-nervios-viguetas, ganchos instalados en elemento
resistente del forjado serán de acero tratado y no quebradizo además de
galvanizado, en separación entre pescantes no deberá exceder de 3 m.).
-Sustentación de pescantes por contrapeso. (queda expresamente prohibido en
la Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica no obstante y en caso de
ser imprescindible su empleo solo se autorizará por orden escrita de la
DirecciónTécnica de la obra y bajo su responsabilidad, se evitará el cumulo de
material suelto e indiscriminado,
los pescantes serán de acero laminado,
en caso de utilizar pescantes de madera estos estarán compuestos por doble
tablón y atado con bridas, en ningún momento se utilizarán rollizos de madera).
-Mecanismos de elevación. Carraca o Tráctel. (estarán provistos de sistema de
descenso autofrenante y dispositivo de parada, los movimientos de ascenso y
descenso deberán ejecutarse con los andamios libres de materiales y cargas y
con el mínimo indispensable de trabajadores, se revisarán al comienzo de la
jornada el estado de las liras, cables, carracas, etc., la prueba de carga del
andamio se realizará próxima al suelo, el gancho de cuelgue del cable al
pescante o gancho del forjado debe tener pestillo de seguridad, se deben
instalar ruedas en la plataforma del andamio para impedir enganches en las
operaciones de ascenso y descenso).
-Longitud y superficie del andamio. (no debe exceder de 8 m.,las andamiadas
estarán unidas y articuladas por un cierre de seguridad, la longitud de la
plataforma por unidad no debe exceder de 3 m.,se prohibirán pasarelas de
tablones entre barquillas de andamios colgados, la plataforma se suspenderán
de un mínimo de dos trócolas, la
anchura mínima de la plataforma será de
0,60 m. y debidamente arriostrada y atada, el izado y descenso de las
andamiadas se realizarán simultáneamente evitando la inclinación de las
mismas, no se sobrecargarán de materiales las plataformas).
-Barandillas del andamio. (barandilla 0,90 m. listón intermedio y rodapié en su
parte posterior y laterales y de 0,70 m. listón y rodapie en su parte delantera).
-Acceso a la plataforma. (las plataformas se amarrarán a elementos resistentes
del edificio con el fin de impedir cualquier movimiento oscilatorio del andamio, el
sistema de sujección se realizará mediante tope o latiguillo o mediante puntal).
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5.4 Plataformas de trabajo (Castilletes hormigonar, andamios sobre ruedas, etc.)
-Estructura de la plataforma. (la altura de la plataforma al suelo no superará en
tres veces el lado menor H/L<3, superficie de apoyo resistente recurriendo si
fuera necesario a tablones de reparto, las ruedas dispondrán de dispositivos de
bloqueo en caso contrario acuñar por ambos lados, verticalidad del conjunto, el
desplazamiento se realizará sin personas sobre ella).
-Instalacion de la plataforma. (se utilizará castillete de hormigonado en lugar de
escalera portátil para hormigonado de pilares, esta se situará
perpendicularmente a la diagonal interna del pilar siempre que sea posible,
deberá estar convenientemente arriostrada, es ascenso y descenso a la
plataforma se realizará mediante escalera metálica soldada a los soportes, no
se utilizarán escaleras portátiles ni andamios de borriquetas sobre estas
plataformas).
-Protección de la plataforma. (a mas de 2 m. estarán protegidas en todo su
contorno por barandillas y rodapies, el piso será antideslizante y estará libre de
obstáculos, estará cuajada de tablones toda la superficie y
convenientemente sujeta.
5.5 Escaleras portátiles
-Estructura de la escalera. (madera: los largueros serán de madera escuadrada
y de una sola pieza sin deformaciones, peldaños ensamblados y no solamente
clavados, barniz no pintura, se prohibe el emplame de dos escaleras. metálicas:
pintura antioxidante, no se realizarán empalmes soldados a los largueros).
-Instalación de la escalera. (zapatas antideslizantes, anclaje en su parte
superior, superar en 1 m. el punto superior de apoyo, apoyará en elemento
sólido y resistente, inclinación aproximada de 75º, no se colocarán junto a
puertas móviles o zonas de paso, las escaleras de tijera deben tener topes de
seguridad de apertura y cadena o cable que
impida su apertura, no se
utilizarán a modo de borriqueta como soporte de plataforma de trabajo).
-Utilización de la escalera. (las escaleras de mano simples no se utilizarán para
alturas superiores a 5 m., las escaleras de mano reforzadas en su centro no
serán utilizadas para alturas superiores a 7 m.,para alturas superiores a 7 m. se
utilizarán escaleras telescópicas u otro sistema alternativo de andamio o
plataforma, el ascenso y descenso se hará siempre de frente a la misma, no se
utilizarán por dos trabajadores a la vez, se prohiben transportar sobre las
escaleras pesos superiores a 25 kg., no se debe utilizar caja porta-herramientas
para el transporte de útiles o herramientas de trabajo, no se trabajará en
proximidades de líneas eléctricas de alta y baja tensión).

5.6 Escaleras fijas provisionales
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-Estructura de la escalera. (obra: rampas peldañeadas provisionalmente, ancho
de peldaño mínimo de 0,60 m.,huella de 23 cm. y tabica entre 13 y 20 cm.,
preferiblemente se hormigonará el peldaño a la vez que la rampa de escalera.
fijas provisionales: será resistente y constructivamente organizada, su altura
inferior a 3,70 m. y entre descansos mínimo 1,12 m., su anchura no será inferior
a 55 cm. y su inclinación superior a 60º con una anchura mínima de escalones
de 15 cm.).
-Instalación de la escalera. (se evitarán los tramos de andamios a modo de
escaleras, se mantendrán libres de obstáculos y cascotes, las interiores estarán
dotadas de iluminación adecuada).
-Protección de la escalera. (protección perimetral con barandillas 0,90 m. listón
intermedio y rodapie, el frente de los descansillos estarán dotados de similar
protección).

5.7 Marquesinas de protección
-Protección acceso a la obra. (acotar y definir la entrada o acceso principal del
edificio e instalar una marquesina de protección resistente, acotar el resto de
perímetro de la obra si este no está protegido, la longitud de la visera está en
función de la altura del edificio, el acceso y salida de la obra se realizará
siempre por el paso protegido, se
instalará marquesina de protección en la
zona de salida del edificio que comunique con vestuarios/aseos/comedor, las
pasarelas rampas o escaleras de acceso al edificio deben disponer de visera o
marquesina de protección).
-Protección entorno del edificio. (marquesina volada a nivel de planta 1ª en todo
el perímetro salvo que no esté acotado con impedimento a la zona, conductos
para el vertido de escombros con acotación de zona).
-Protección a terceros. (se instalará marquesina en toda zona peatonal para
evitar caída de objetos a transeuntes, vallado que impida el acceso a personas
ajenas a la obra).

5.8 Pasarelas y rampas
-Estructura de la plataforma. (anchura mínima de 0,60 m., ancho de tablones de
0,20 m. y espesor de 0,07 m., los tablones no deben moverse o producir
basculamientos).
-Instalación. (dispositivos o anclajes que eviten el deslizamiento o
basculamiento de la plataforma o rampa, libres de obstáculos, piso no
resbaladizo).
-Protección. (a mas de 2 m. de altura sobre el suelo dispondrán de barandillas,
se instalrán en zona libre de riesgo de caída de objetos y se protegerán
mediante pantalla horizontal o marquesina.
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5.9 Plataformas de carga y descarga
-Estructura de la plataforma. (resistente y adecuada a las cargas a soportar, los
pescantes estarán constituidos por perfiles laminados de hierro con la sección
adecuada, el conjunto dispondrá del adecuado arriostramiento longitudinal y
transversal).
-Instalación de la plataforma. (las colas de los pescantes se apuntalarán y
calzarán con puntales, entre el forjado superior y los puntales se instalará un
tablón de reparto, los pescantes apoyados en el forjado inferior dispondrán de
tetones para la instalación de los puntales, se instalará un dispositivo para que
el operario pueda anclar su cinturón de seguridad en la recogida de cargas).
-Protección de la plataforma. (barandillas y rodapie, puerta abatible o similar en
su parte frontal, mientras permanezca abatida la puerta frontal de la plataforma
el operario debe estar atado con el cinturón de seguridad, las cargas deben
estar convenientemente paletizadas, es conveniente disponer de carretilla o
similar para el arrastre de cargas desde la plataforma al interior de la obra).

5.10 Horcas y redes
-Anclaje y fijación de las horcas.
-Unión de módulos de red.
-Fijación de la red a los puntos de anclaje en el forjado.
-Protección perimetral de estructura.
-Protección de los trabajadores de estructura (horcas y redes por encima del
nivel de trabajo).
-Mantenimiento de horcas y redes(orificios, materiales depositados,etc;).

5.11 Redes
-Verticales (huecos de balcones, terrazas, etc.). Fijación de la red a los puntos
de anclaje y mantenimiento.
-Horizontales (patios interiores y otros huecos). Redes en toda la superficie a
cubrir. Unión de módulos. Fijación de la red a los puntos de anclaje al forjado.
Mantenimiento de la red. Nivel de caida inferior a 6 m.

5.12 Mallazo
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-Huecos horizontales (shunt, conducciones y ascensores).

5.13 Tapas
-Huecos horizontales (shunt, conducciones y ascensores).

5.14 Barandillas
-Interior de forjados (ascensores y otros huecos).
-Perímetro de forjados, balcones y terrazas.
-Escasleras.

5.15 Bateas para transporte de material
-Protección del controrno de la batea.
-Eslingas y ganchos.

5.16 Conducto para el desescombro
-Anclaje y solidez del conjunto.
-Accesos y bocas de vertido.
-Contenedor o delimitación de zona de vertido.

6. MAQUINARIA DE ELEVACION

6.1 Grua (ITC MIE AEM2)
-Dispositivos que eviten interferencias (grúas u obstáculos).
-Topes de la grúa sobre carril.
-Señalización cargas máximas en pluma.
-Pestillo de seguridad del gancho.
-Cables fiadores en pluma o contra pluma.
-Aros de seguridad en torre__ y/o con cable fiador__.
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-Protección en las transmisiones accesibles.
-Protección a la intemperie del cuadro eléctrico de maniobra.
-Enrollamiento del cable eléctrico de alimentación.
-Conductor de protección de la guía (puesta a tierra).
-Puesta a tierra de los carriles de la grua.
-Libro de mantenimiento y revisiones periódicas.

6.2 Montacargas
-Impedimiento del paso por debajo del montacargas.
-Tope final de carrera bajo plataforma.
-Puertas de acceso a plantas del edificio con enclavamiento.
-Puertas de acceso a plataforma con enclavamiento.
-Conductor de protección del montacargas (puesta a tierra).
-Puesta a tierra de las guías.
-Cartel de prohibición de uso para personas.

6.3 Maquinillo
-Anclaje/fijación del maquinillo.
-Limitador de recorrido.
-Pestillo de seguridad.
-Acotación de la zona de elevación y carga.
-Conductor de protección del maquinillo (puesta a tierra).
-Protección contra caída del operador.

7. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE

7.1 Pala/tractor
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-Cabina de seguridad ROPS__ ó FOPS__.
-Cabina insonorizada y climatizada.
-Sillón antivibratorio.
-Resguardo partes móviles.
-Peldaños antideslizantes en accesos.
-Dispositivo de hombre-muerto.
-Señalización óptica y acústica marcha atrás.
-Extintor.
-Espejos retrovisores.
-Libro de mantenimiento.
-Cinturón de seguridad.

7.2 Retroexcavadora
-idem anterior

7.3 Motoniveladora
-idem anterior

7.4 Mototrailla/trailla
-idem anterior

7.5 Compactadora
-Cabina de seguridad ROPS__.
-idem anterior

7.6 Camión Dumper
-Cabina de seguridad ROPS__ ó FOPS__.
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-Cabina insonorizada y climatizada.
-Sillón antivibratorio.
-Resguardo partes móviles.
-Peldaños antideslizantes.
-Señalización óptica y acústica marcha atrás.
-Extintor.
-Espejos retrovisores.
-Libro de mantenimiento.
-Cinturón de seguridad.

7.7 Camión
-Protección de la cabina.
-Resguardo partes móviles.
-Peldaños antideslizantes acceso a cabina.
-Extintor.
-Cinturón de seguridad.

7.8 Motovolquete autopropulsado-Dumper
-Sillón antivibratorio.
-Resguardo en partes móviles.
-Rótulo carga máxima.
-Marca de nivel máximo de llenado del cubilete (pastas, áridos, etc.).

8. MAQUINARIA PARA CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

8.1 Pilotadora
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-Cabina de seguridad FOPS__.
-Cabina insonorizada y climatizada.
-Sillón antivibratorio.
-Resguardos partes móviles.
-Barandillas plataforma superior de trabajo.
-Aros de seguridad en torre__ y/o cable fiador__.
-Peldaños antideslizantes en accesos.
-Libro de mantenimiento.

8.2 Excavadora con cuchara bivalva para muros pantalla
-idem anterior.

8.3 Hormigonera de carga automática
-Resguardo partes móviles.
-Control parada de emergencia.
-Conductor de protección (puesta a tierra).

8.4 Hormigonera eléctrica portátil
-Resguardo partes móviles.
-Conductor de protección (puesta a tierra).
-Interruptor exterior de intemperie.

8.5 Hormigonera de Gas-oil portátil
-Resguardo partes móviles.

8.6 Bomba de hormigonado
-Fijación sólida de la tuberia.
-Control de la boca de vertido.
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-Presión de los manómetros.
-Dispositivo de recogida de bola (limpieza tubería).

8.7 Sierra circular
-Carcasa de protección del disco.
-Resguardo partes móviles.
-Cuchillo divisor.
-Conductor de protección (puesta a tierra).
-Interruptor exterior de intemperie.

8.8 Compresor eléctrico
-Resguardo partes móviles.
-Conductor de protección (puesta a tierra).

8.9 Compresor gas-oil
-Resguardo partes móviles.
-Carcasas aislamiento-absorción del ruido.

8.10Vibrador eléctrico
-Conductor de protección (puesta a tierra).

8.11Grupo Soldadura eléctrica
-Resguardo partes accesibles en tensión.
-Aislamiento cables de alimentación.
-Conductor de protección (puesta a tierra).
-Acotación zonas de influencia del puesto de trabajo.

8.12 Grupo Soldadura oxiacetilénica
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-Amarre y posición de botellas trabajando.
-Amarre y almacenaje de botellas.
-Etiquetaje de las botellas.
-Manómetros de presión de las botellas trabajando.
-Valvula antirretroceso.
-Mantenimiento de las mangueras.

9. MEDIDAS VARIAS

9.1 Estructuras y Cerramientos
-Peldañeado provisional y acceso al puesto de trabajo.
-Almacenaje de material en planta.

9.2 Cubiertas
-Acceso del personal a cubierta.
-Almacenaje de material sobre cubierta.
-Superficies de tránsito en cubierta.

9.3 Demoliciones
-Desinfección y desinsectación.
-Acceso del personal al puesto de trabajo.
-Trabajos a diferente altura y en la misma vertical.
-Mantenimiento de barandillas que cubran huecos.
-Mantenimiento de cercos en muros de carga.
-Sobrecarga de escombros en el forjado.
-Desescombrado por huecos naturales o artificiales (no se incluyen
conductos).
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6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
(NOMBRE EMPRESA) , tiene la obligación de cumplir las directrices contenidas
en el Plan de Seguridad y Salud, coherente los sistemas de ejecución que la
misma va a emplear.
(NOMBRE EMPRESA) , cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven
de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y
empleados.

7. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD
CONSTRUCCION Y MONTAJE.

CIVIL

Y

TODO

RIESGO

DE

Elcontratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio
de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad
como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o
negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder.
Se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al
campo de la responsabilidad civil patronal.
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de
todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con
ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la
fecha de terminación definitiva de la obra.

8. FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES
La formación del trabajador presente en la obra se hará a través de charlas de
seguridad complementadas con medios audiovisuales, con el fin primordial de
que conozcan los riesgos inherentes a los trabajos que deberán realizar y las
medidas de seguridad para anular o neutralizar dichos riesgos. Esta formación
la organizará directamente la empresa constructora.
Barcelona, 9 d’abril de 2019.
Firmado digitalmente

ESCANDELL
por ESCANDELL SERRA,
SERRA, RICARDO RICARDO (FIRMA)
Fecha: 2019.04.09
(FIRMA)
12:33:51 +02'00'
Sgt: Ricard Escandell Serra
Arquitecte tècnic col·legiat núm. 10227.
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PLANOS.-
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