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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1. Generalitats  

1.1.1. Objecte del projecte. 
Construcció d’un aparcament soterrat de cinc plantes amb capacitat per a 
660 places, amb entrada i sortida pel carrer Esteve Terradas i avinguda de 
Vallcarca. L’aparcament es construirà adjunt a un edifici  d’oficines que es 
construirà en paral·lel. 

1.1.2. Emplaçament 
El complexa sanitari del Parc Sanitari Pere Virgili està situat a la ciutat de 
Barcelona. La parcel·la es situa entre les dues línies d’edificis del complexa 
que queden a nord i sud d’aquesta, i entre els carrers Esteve Terradas per 
l’oest i amb l’avinguda de Vallcarca a l’est (número 169). Per arribar-hi des de 
les afores de la ciutat els usuaris prendran la Ronda de Dalt, sortida 6: 
Vallcarca direcció Carretera l'Arrabassada / Balmes / Plaça Lesseps. D’altre 
banda per arribar-hi des de la pròpia ciutat el més probable es l’arribada previ 
pas pel punt de mes alta connectivitat més pròxim de la xarxa viaria: Plaça 
Lesseps, que queda al sud del complexa.  

1.1.3. Raó de ser 
Actualment a la zona on s’ubica el Complexa sanitari del Parc Sanitari Pere 
Virgili pateix d’un gran dèficit en el que es refereix a places d’aparcament. El 
número d’aparcaments per automòbil ja de per si ha anat reduint ‘se a tota la 
ciutat degut a la política de desincentivació de l’ús de l’automòbil de 
l’ajuntament. A aquest fet s´ha unit un increment en les prestacions 
públiques de la zona, amb l’aparició de l’hospital Quiron. Situat 
immediatament al nord-oest del Parc Sanitari Pere Virgili; El Quirón atreu una 
gran quantitat de vehicles, i el seu Pàrquing de 437 places es preveu 
insuficient per absorbir l’afluència de vehicles de la zona. 

 

D’altre banda, actualment el Parc Sanitari Pere Virgili, està actualment 
impulsant projectes de modernització que preveuen l’enderroc de vells 
edificis del complexa, la construcció de nous edificis, el redireccionament dels 
accessos i les obres de modernització interior, estructural i de façana dels 
antics edificis. A més a més es pretenen eliminar els aparcaments exteriors en 
forma de solars no pavimentats que donen una imatge poc cuidada a 
l’hospital. Per tant es tenen dos raons més que recomanen la construcció dels 
aparcaments: la voluntat de creixement i atracció de clients al complexa i 
l’eliminació d’antigues places d’aparcament. 

 

L’edifici d’oficines annex als aparcaments es projecte com solució triada 
davant la situació corresponent al fet de que el costat oest de la parcel·la 
acaba amb una pendent d’aproximadament el 60% que descendeix 15 metres 
fins a trobar l’avinguda Vallcarca. Per tant l’espai disponible per l’aparcament 
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queda com un calaix obert pel costat oest. L’edifici d’oficines respon a la 
necessitat de donar una façana a aquest costat dels aparcaments, davant la 
poc agradable alternativa d’una façana corresponent al mur dels 
aparcaments. 

Per últim, la superfície exterior del pàrquing quedarà com un espai cedit per 
l’ús públic i per tant el projecte contempla també la component social com a 
raó de ser. 

1.1.4. Urbanisme 
La parcel·la sobre la que és previst situar l’edifici forma part del solar del 
Parc Sanitari Pere Virgili. En concret l’aparcament es desenvoluparà en el 
subsòl de l’Àrea C2 de superfície 4.795 m2  i l’edifici administratiu en l’Àrea 
A7 de superfície 576 m2 assenyalades en el Pla Especial d’Ordenació del 
recinte. 

El planejament vigent correspon al Pla General Metropolità de 14 de juliol de 
1976. Modificació del Pla Especial del recinte de l’antic Hospital Militar de 
Barcelona (Sector Nord), actualment Parc Sanitari Pere Virgili. Les ordenances 
aplicables son: Ordenances de l’Ajuntament de Barcelona. Ordenances 
Municipals (OOMM) Pla General Metropolità. Normativa del Pla Especial del 
recinte de l’antic Hospital Militar de Barcelona. 

1.1.5 Integració amb l’entorn urbà 
El nou espai d’us públic que queda definit a la superfície de l’aparcament 
s’integra amb l’entorn des dels punts de vista de connectivitat amb la xarxa 
urbana i des del punt de vista estètic. La manera en la qual es connecta el 
nou espai públic amb la via pública es detalla a l’annex d’urbanisme a la secció 
d’integració. 

En quant a la integració estètica del nou espai, es tindran en compte els 
colors dels paviments i voreres del carrer Esteve Terradas, la vegetació en 
quant a l’arbrada i la jardineria, el mobiliari (bancs, papereres, faroles...) però 
sense deixar de banda la voluntat de crear un espai amb personalitat pròpia 
que serveixi com a primer aparador del Parc Sanitari Pere Virgili. 

1.1.6. Topografia 
El terreny té un desnivell d’aproximadament 20 m entre el carrer Esteve 
Terradas i l’avinguda de Vallcarca. Tres quartes parts del mateix presenta una 
superfície plana amb un pendent mig d’un 2% en sentit oest-est i un pendent 
d’un 1,5% en sentit nord-sud. La resta presenta un fort talús de 15 m de 
desnivell amb un pendent del 60% que acaba a nivell de l’avinguda de 
Vallcarca.  

S’ha realitzat un estudi topogràfic detallat realitzat amb coordenades UTM 
que permet precisar el projecte fins a nivell d’execució (veure plànol Annex 
Topogràfic i plànols). 

1.1.7. Geologia i excavació 
L’estudi geotècnic el va dur a terme l’empresa especialitzada Bosch i 
Ventayol a finals de l’any 2001. L’empresa encarregada dels assaigs es 
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d’altre banda l’empresa Payma Cotas. Els punts més rellevants de l’estudi es 
presenten a l’annex de geologia, on es tracten les següents informacions. 

Anàlisi del context geològic de la zona, per tal d'identificar possibles 
processos geològics que poguessin afectar l'obra. 

Definició del perfil litològic del subsòl fins a una cota suficient per a la 
fonamentació de l'aparcament. S’ha interpolat la geologia del subsòl entres 
els 8 sondeigs realitzats amb la hipòtesi d’uniformitat de les capes 
litològiques. Els materials trobats son, en primer lloc un rebliment sorrenc tou 
amb graves i restes de runa amb uns 2 metres de profunditat des de l’est 
fins a la meitat del solar, punt en el qual el gruix comença a augmentar fins 
els 8 metres a zona del talús. Seguidament una capa de graves I sorres 
subanguloses de granit I pissarra amb matriu argilosa marro amb uns gruixos 
que segueixen la mateixa pauta que l’anterior capa; amb una capa d’argiles 
vermelles i marrons amb graves de pissarra que s’hi intercala. Segueix un 
sauló que constitueix la major part del material a excavar. El granit alterat va 
de ripable a poc ripable, amb dics de pòrfir granític poc ripable. Finalment es 
troba una pissarra gris verdosa dura I fracturada. 

S’ha certificat l’absència d’aigües freàtiques a la cota de tota l’excavació i un 
marge addicional de seguretat. 

S´han determinat els paràmetres geotècnics d'identificació, resistència i 
deformabilitat de les capes esmentades. També l’excavabilitat del terreny i 
dades per al càlcul de les empentes de terres contra els murs de contenció. 

La base de les pantalles se situarà en el substrat rocós de sauló o de 
pissarres. S’ha determinat la resistència per punta mínima i la fricció lateral 
unitària i es pot garantir que no hi haurà assentaments diferencials entre 
pantalles i pilars interiors. En quant els ancoratges laterals, es disposa de la 
tensió d'arrencament última de les argiles/graves i en el sauló. 

L'execució de les pantalles pot ser dificultosa en el sauló, i especialment per 
travessar els dics de pòrfir granític com el del sondeig S-5. En aquest darrer 
cas considerem casi segur que s'haurà de recórrer a la utilització del trepà. 
Per aquest motiu, i donat que una bona part de les pantalles es 
desenvoluparan en el sauló, podria ser interessant analitzar la possibilitat 
d'utilitzar una hidrofresa. L’ús d’aquesta metodologia serà finalment la triada 
tenint en compte l’entorn hospitalari. L ‘hidrofresa minimitza els sorolls de la 
maquinària tradicional a més de reduir els terminis d’execució i el període de 
molèsties als malalts, a més dels veïns, el personal i els usuaris de la via 
pública. 

L'excavació serà fàcil en els sediments d'argiles i graves, i precisarà de 
maquinaria convencional potent per a l'extracció del sauló. En alguns sectors, 
on es troben els dics de pòrfir granític, més dur, es pot requerir la utilització 
de martell picador. 

La proximitat de l'excavació als edificis existents, fa que l’excavació hagi de 
fer-se a l'abric de pantalles contínues prèvies. En principi el terreny és prou 
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compacte i cohesiu, així com absent de nivell freàtic, com per a que els 
panells de pantalla siguin estables i no calgui utilitzar bentonita. Tot i això per 
poder utilitzar el mètode constructiu triat de l ‘hidrofresa caldrà l’ús de 
bentonita.  

Es proposa una tipologia de fonamentació adequada des del punt de vista de 
la capacitat de càrrega, així com respecte dels assentaments posteriors a la 
construcció. La cota de solera dels soterranis se situarà aproximadament a 
uns 15.0 m per sota de l'actual superfície on s'han perforat els sondeigs. A 
aquesta cota, l'excavació estarà situada majorment en el substrat rocós de 
granit alterat a sauló. Tan sòls en el sector més proper a l'avinguda Vallcarca, 
el substrat rocós estarà format per pissarres. En aquestes condicions, 
l'estructura de pilars interiors de l'aparcament es podrà fonamentar amb 
sabates directes, recolzades en el sauló. En la zona del substrat de pissarres 
caldrà aprofundir una mica els fonaments, per medi de petits pous de 2-3 m 
de fondària. Per a les càrregues previstes, els assentaments seran poc 
significatius, inferiors a 1cm. 

1.1.8. Hidrologia superficial 
A l’annex d’hidrologia superficial s’han calculat els cabals d’escorrentia 
superficial a canalitzar per mitjà de la formulació del mètode racional. Els 
càlculs s’han efectuat per dues condicions, primer la fase constructiva més 
crítica en quant a escorrentia, i segon l’estat final ja urbanitzat. Els valors 
obtinguts han estat respectivament de 210 l/s i de 185 l/s. 

S’han efectuat també els càlculs de comprovació de la capacitat de les 
canonades de drenatge de la urbanització i s’han descrit les condicions a 
procurar durant la fase constructiva. 

Per últim es dona una amplia descripció del sistema global de drenatge i els 
seus diferents elements. 

1.1.9. Afectació al transit 
L’afectació a les vies circulatòries es objecte d’anàlisi de l’annex 6. 

En primera instància l’accés es durà a terme pel carrer Esteve Terrades, carrer 
de cota més propera a la cota de l’obra durant els treballs inicials de 
preexcavació i apantallament. Durant la fase d’excavació, a mesura que la 
cota dels treballs vagin descendint, s’obrirà també un accés pel costat oest, 
corresponent a l’avinguda Vallcarca, eventualment tancant els del carrer 
esteve terrades quan aquests quedin massa alts com per arribar-hi amb una 
pendent de rampa raonable. 

S’han previst les fases de màxima afectació per afluència de vehicles pesants 
a l’obra. S’han quantificat els fluxos esperables per cada fase i s’ha 
determinat una estratègia per a la mínima afectació dels carrers, tant en 
l’etapa d’accés pel carrer Esteve Terrades com per l’avinguda Vallcarca. Amb 
la planificació elaborada s’espera que no calgui ocupar el carrer en cap 
moment amb elements permanents ni la presencia d’elements separadors 
com les New Jerseys ni desviament de carrils. Per més detalls consultar 
l’annex 6. 
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1.2. Estudi d’Alternatives 

1.2.1. Introducció 
L’estudi d’alternatives l’objecte de l’annex 9. En aquest annex es justifica una 
elecció prèvia de les alternatives adoptades i després es sotmeten a avaluació 
mitjançant un anàlisis multicriteri. La puntuació total es dividirà en cinc 
categories d’avaluació, que al seu torn es divideixen en multitud de 
subcategories. Es presenten tres alternatives a estudiar. 

 

1.2.2. Descripció de les alternatives 

Alternativa 1: 

Aparcaments soterrats de 5 plantes i la corresponent urbanització superficial. 
De forma adossada a l’aparcament es construirà també un edifici d’oficines 
que no es l’objecte fonamental d’aquest projecte. L’entrada i la sortida pel 
carrer Esteve Terrades connecten amb els laterals sud i nord de la primera 
planta soterrada (planta -1), respectivament. L’entrada i sortida per 
l’avinguda Vallcarca connecten amb l’ultima planta (planta -5) de 
l’aparcament pel costat oest. La Distribució interior de l’espai es en forma de 
dues naus paral·leles en sentit longitudinal est-oest. Cada nau tindrà un sol 
carril de circulació central en un sol sentit i aparcaments a cada costat, que 
connectarà amb el carril de l’altre nau formant un circuit tancat. Aquest 
circuit es connecta amb els accessos i les rampes que connecten les plantes. 
La connexió entre plantes es fa a través de dues rampes semicirculars 
col·locades als extrems de les naus. Pel que fa als vianants, es disposen els 
accessos per a vianants, amb escala i ascensors als racons del nord-est i sud-
oest de la planta de l’aparcament, amb dos ascensors per cada accés. 

Aquesta alternativa es caracteritza per un gran espai llibre d’obstacles 
estructurals degut a la gran separació existent entre els recolzaments, que es 
donen a les pantalles d’un dels costats majors, un recolzament intermedi a 
una jàssera que recorre tot el pàrquing d’est a oest entre les rampes i 
finalment del recolzament a la pantalla del costat oposat. Aquestes llums es 
cobreixen per mitja de plaques alveolars pretesades prefabricades. La resta 
de l’estructura principal, fonaments, pilars, jàssera i recolzaments es 
construeix in situ. 

Alternativa 2: 

Aquesta alternativa es la que es va adoptar finalment i la que dona lloc al 
present projecte. L’alternativa conserva la major part de les característiques 
de l’alternativa 1, però incorpora la possibilitat de construir una estructura 
prefabricada des dels pilars fins la coberta. Els elements estructurals es 
transportarien fins l’obra, on es muntarien, en primer lloc els pilars, desprès la 
jàssera del forjat de la planta -5, seguidament es col·locarien les plaques 
alveolars i el forjar es completaria amb la capa de compressió superior de 
formigó. Aquest procés es repetiria per la resta de jàsseres i forjats fins la 
coberta, la qual seguiria el mateix concepte estructural. 
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Les aportacions d’aquesta solució son la rapidesa de muntatge, la 
minimització de l’arribada de grans quantitats de camions petits tipus 
formigonera que son els principals responsables de l’embrutiment del recinte 
exterior a la obra i la minimització de sorolls entre d’altres. Com es veurà, 
aquestes avantatges tindran un fort impacte en les valoracions donat el 
context hospitalari de l’obra, on el respecte per el repòs dels malalts es 
crucial. 

Alternativa 3: 

L’alternativa 3 planteja una altre manera de simplificar l’obra assolint part 
dels beneficis de l’alternativa 2 i respectant el mètode constructiu de 
l’alternativa 1. Es tracta d’un pàrquing de pilars, a diferència del pàrquing 
dividit en 2 naus de les dues altres alternatives. Aquesta solució permetria 
simplificar l’execució de l’obra i accelerar els terminis, si bé no arribaria a 
assolir les avantatges de l’alternativa 2 de minimització de l’afluència de 
camions i de soroll, i si bé també suposaria un empitjorament de la qualitat 
estructural, introduint uns obstacles per a la circulació i les maniobres 
d’aparcament, com son els pilars. Degut a això també es reduiria el numero 
de places en aproximadament 10 places menys per planta, degut a l’amplada 
extra necessària a les places amb columnes, quedant així un total 
d’aproximadament 600 places. 

Altres alternatives: 

A l’annex 9 es pot veure una discussió d’altres alternatives possibles que van 
ser justificadament descartades, com per exemple la consideració d’una 
estructura metàl·lica o mixta. 

 

1.2.3. Metodologia d’avaluació 
Els conceptes en base als quals les alternatives obtenen les seves 
puntuacions s’engloben en les categories següents. 

1. Social 
2. Tècnic-constructiu 
3. Explotació-us 
4. Econòmic 
5. Impacte ambiental 

1.  Social (45%) 

Té en compte els beneficis i perjudicis causats sobre les persones que es 
veuran afectades per la presència de l’obra acabada i per la construcció e la 
mateixa. Aquest categoria es sempre clau per a la presa de decisions, però 
tenint en compte el grau extra de sensibilitat que s’ha de tenir en un entorn 
urbà dedicat a les instal·lacions hospitalàries (com demostren la concurrència 
de l’Hospital Quiron i el Parc Sanitari Pere Virgili), el present apartat 
ponderarà sobre el resultat final amb un generós 45% del pes de decisió. A 
més es faran avaluacions exhaustives d’aquells aspectes que més puguin 
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afectar al desenvolupament de les tasques hospitalàries i al repòs i benestar 
dels pacients. Es tindrà en compte la necessitat de cobertura de la demanda 
de places, facilitat de maniobra dins l’aparcament, percepció visual de 
l’aparcament i Molèsties varies com: sorolls, contaminació acústica, qualitat 
de l’aire, aixecament de pols i fum, desviament temporal de transit i vianants i 
repercussió sobre el transit d’ambulàncies. 

2.  Tècnic-constructiu (20%) 

Avalua la complexitat de la construcció en termes de la simplicitat de les 
operacions, incertesa de terminis, el termini d’execució i la seguretat i salut 
que se’n pot esperar. Així una obra molt complexa reduirà en primer lloc la 
simplicitat de les operacions fent que el termini d’entrega de l’obra sigui 
menys fiable en augmentar les incerteses tècniques. El termini d’execució pot 
ser més o menys reduït depenent de si la complexitat es conseqüència d’un 
concepte estructural més o menys laboriós, com seria el contrast entre les 
alternatives 1 i 3 (espai diàfan complexa contra espai de pilars simple), o de si 
la complexitat està encaminada a reduir terminis com en el cas de l’alternativa 
2 (estructura prefabricada), menys habitual tècnicament però potencialment 
més ràpida. Per últim, l’aspecte de seguretat i salut també es crucial perquè 
no es refereix només a la integritat dels treballadors presents a l’obra, sinó 
també a les persones que hi ha al voltant de la mateixa, que en el cas que ens 
ocupa amb el context hospitalari, contempla la presència de persones amb un 
estat de salut prou feble com per que qualsevol causa externa d’agreujament 
sigui pràcticament intolerable des del punt de vista moral. 

Es recorda també que aspectes com el termini i la incertesa de terminis estan 
directament relacionats amb el temps que les persones que coexisteixin amb 
l’obra estaran afectades, i per tant el coeficient de ponderació d’aquests 
conceptes haurà de ser generós 

3.  Explotació-us (20%) 

Comprèn aquells factors que faran de l’aparcament un bon negoci. Aspectes 
com l’atractiu del pàrquing en comparació amb els de la competència, la 
facilitat de gestió i automatització, el manteniment i la autosuficiència dels 
clients son factors que faciliten l’explotació del negoci i en propicien  
l’assoliment del màxim benefici possible. 

4.  Econòmic (10%) 

Es compara el cost de cadascuna de les alternatives. Això si, donat que la 
diferència en els preus de les diverses alternatives tampoc es massa gran, el 
marge de puntuació tampoc pot ser-ho i per tant el rang de puntuació es 
solament del 10% del total. Si les alternatives haguessin estat molt més 
diferenciades en l’aspecte del cost, aquesta categoria d’avaluació hagués 
cobrat major importància percentual. 

5.  Impacto ambiental (5%) 
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Aquesta categoria analitza els factors més rellevants d’impacte ambiental en 
els quals les alternatives presentades poden marcar la diferència. Tal i com 
succeeix amb l’aspecte econòmic, el fet de que aquest apartat puntuï 
solament sobre el 5% de la puntuació total no es per consideració de que 
aquest apartat no sigui important sinó més aviat degut al fet de que les 
alternatives presentades no es diferencien gaire des del punt de vista de 
l’impacte ambiental, i donat que la variància es petita, la puntuació serà 
propera ja es puntuï sobre un 5% o diguéssim un 25%. A més a més, es 
recorda que alguns dels paràmetres d’impacte ambiental, com son el nivell de 
contaminació acústica i nivell de qualitat de l’aire ja han sigut avaluats a la 
categoria “social” de manera que es pot considerar que part del percentatge 
d’importància de la categoria “impacte ambiental” ha estat transferit a la 
categoria “social”. 

Així doncs, es fa una mica difícil triar les subcategories d’afectació donat que 
algunes ja han sigut tractades (contaminació de l’aire i acústica) i d’altres son 
pràcticament idèntiques per a totes les alternatives, com es l’impacte degut 
al moviment de terres i el tractament dels lodes contaminants derivat de l’ús 
de lodes bentonítics per construir les pantalles. Així doncs, ens fixarem en els 
abocaments de beurada alcalina del formigó in situ en comparació amb el 
prefabricat, que es pot donar durant la neteja de camions negligents, durant 
el formigonat de les pantalles o inclús durant el curat del formigó amb 
abundant aigua. També la generació de residus sòlids i l’ús energètic. 

1.2.4. Resultat de l’anàlisi 
A continuació es presenten els resultats de l’anàlisi. Per veure més detalls 
sobre les puntuacions als diferents subapartats de les categories es prega 
consultar l’annex 9. 

Anàlisi Multicriteri Aparcaments PSPV      

Resum de Resultats Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Puntuació Social sobre el 45%  32,30 38,83 25,33 

Puntuació Técnica-Constructiva sobre 
20% 12,35 16,00 13,95 

Puntuació Explotació-Us sobre el 20% 16,89 17,11 11,67 

Puntuació Econòmica sobre el 10% 7 5 8 

Puntuació Ambiental sobre el 5% 3,00 4,50 2,17 

     

Puntuacions percentuals TOTALS: 71,54% 81,44% 61,11% 

Taula 1: Resultats de l’anàlisi multicriteri 

Els resultats de l’avaluació de l’anàlisi multicriteri mostren clarament com 
l’alternativa 2 es la preferible per un clar 10% de diferència. L’alternativa 2 
d’estructura prefabricada s’imposa clarament en els camps d’avaluació social i 
tècnic-constructiu però també lleugerament en els camps d’explotació-us i 
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impacte ambiental. L’elecció de l’estructura prefabricada es doncs una 
alternativa sòlida i contrastada i justifica plenament el lleuger sobre cost. En 
quant a l’alternativa 3, si bé la intenció d’aquesta era aglutinar els avantatges 
aparentment més atractius de de les altres dues alternatives, a la pràctica 
resulta que més aviat aglutina no només els avantatges sinó també la majoria 
dels desavantatges de les altres dues alternatives. 

 

1.3 Descripció de l’Aparcament i els seus Elements 
 

Aparcaments 

L’objecte general del projecte son els aparcaments soterrats de 5 plantes i la 
corresponent urbanització superficial. De forma adossada a l’aparcament es 
construirà també un edifici d’oficines que no es l’objecte fonamental d’aquest 
projecte, si bé si serà tractat a nivell descriptiu, sense entrar en les 
particularitats en les quals si s’entrarà per l’aparcament. 

L’aparcament es distribueix en cinc plantes soterrades, amb els accessos de 
vehicles per una banda des del carrer Esteve Terradas i per l’altre des de 
l’avinguda de Vallcarca. L’entrada i la sortida pel carrer Esteve Terrades 
connecten amb els laterals sud i nord de la primera planta soterrada (planta -
1), respectivament. L’entrada i sortida per l’avinguda Vallcarca connecten 
amb l’ultima planta (planta -5) de l’aparcament pel costat oest. 

Cada planta s’organitza en dues naus paral·leles en sentit longitudinal est-
oest. Cada nau tindrà un sol carril de circulació central en un sol sentit i 
aparcament a cada costat, que connectarà amb el carril de l’altre nau formant 
un circuit tancat. Aquest circuit es connecta amb els accessos i les rampes 
que connecten les plantes. La connexió entre plantes es fa a través de dues 
rampes semicirculars col·locades als extrems de les naus, de 7 m de radi mig 
i 14% de pendent. La rampa situada al costat oest és descendent i la de l’est 
ascendent, això permet pujar o baixar directament totes les plantes. Per 
optimitzar la circulació és previst instal·lar un sistema de detecció i 
informació de places lliures. 

L’accés rodat des del carrer Esteve Terradas es fa a través d’una rampa d’un 
17% de pendent paral·lela al sentit de circulació de l’aparcament i accessible 
des dels dos sentits de circulació d’aquest carrer. La sortida de vehicles al 
carrer Esteve Terradas es produeix per una rampa d’un 18% de pendent 
situada a l’altre costat (nord) de la d’entrada (sud) i també permet pujar o 
baixar pel carrer Esteve Terrades. L’entrada i sortida de vehicles des de 
l’avinguda de Vallcarca té lloc a través d’una rotonda interior al recinte 
mitjançant una rampa suau d’un pendent del 6%. 

Es situen dos controls de sortida i un entrada en cada un dels accessos en 
previsió d’una major concentració de vehicles a les sortides i per evitar els 
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problemes de  caducitat de tiquets que es produirien en cas de retencions a 
les sortides. 

L’oficina de control de l’aparcament es situa a la planta -1, al costat de la 
rampa semicircular de baixada. S’ha previst la possibilitat d’una segona oficina 
de control situada a la planta -5, al costat de la rampa semicircular de pujada. 

Els serveis i urinaris per el públic i el personal de l’aparcament s’ubiquen a la 
planta -1, al costat de la rampa d’accés. 

Pel que fa a vianants, amb l’objectiu de complir amb els recorreguts màxims 
d’evacuació exigits per normativa i donar una accessibilitat el més uniforme 
possible als edificis del Parc Sanitari, es disposen els accessos per a vianants, 
amb escala i ascensors a les cantonades del nord-est i sud-oest de la planta 
de l’aparcament, amb dos ascensors per cada accés. 

Pel seu caràcter d’edifici soterrat, l’aparcament no té façanes. Les senyals 
que indiquen exteriorment la presència dels aparcaments son, a nivell 
superficial, dues rampes d’accés de vehicles pel carrer Esteve Terrades, dos 
nuclis d’accés per a vianants amb escala i ascensors, les sortides i entrades 
de ventilació, les quals s’integren amb els accessos, i una caseta de control 
d’accés. 

Edifici d’oficines 

L’edifici d’oficines es situa a l’extrem est de l’aparcament, proporcionant una 
façana visible que tapa l’estructura del mateix. La connexió urbana entre el 
nivell de superfície dels aparcaments i l’avinguda Vallcarca s’efectuarà amb 
escales mecàniques a l’aire lliure. L’accés adaptat es farà a través dels dos 
ascensors del nucli est de l’aparcament o mitjançant una rampa annex a les 
escales metàl·liques. 

L’edifici s’organitza en cinc plantes, una planta baixa sobre la rasant de la 
urbanització superficial dels aparcaments, i quatre per sota la rasant. 
Aquestes quatre plantes estan encaixades en el talús comprés entre el nivell 
superior i inferior. Des del punt de vista de l’avinguda Vallcarca es tindria que 
la planta -4 és una planta baixa ja que des d’aquest carrer no es veu un edifici 
soterrat sinó amb façana. Segons aquest criteri, la -3 és una planta primer 
pis, la -2 és una planta segon pis, la -1 és una planta tercer pis i la planta 
baixa superior representa una planta quart pis respecte al nivell inferior. Les 
planta baixa i la planta -1 es destinen a oficines, les plantes -2 i -3 tenen la 
part més exterior destinada a oficines i la part soterrada destinada a 
magatzems i la planta -4 està ocupada per l’accés al pàrquing, magatzem i 
local. La planta més inferior conté un porxo frontal davant el local i un de 
lateral que dóna accés al nucli de comunicacions i a l’accés de vianants a 
l’aparcament, a nivell de la planta quart soterrani d’aquest. La distància entre 
forjats és de 3,52 m per tal de poder disposar d’un terra tècnic i cel ras per 
ubicar-hi les instal·lacions. 

A les plantes s’hi accedeix per un nucli vertical de comunicacions amb accés 
des de la planta baixa superior i la planta -4 inferior. Aquest nucli està format 



 14 

per una escala protegida, dos ascensors de públic i dos muntacàrregues que 
enllacen entre si els magatzems i les galeries de serveis. 

Exteriorment l’edifici es manifesta com un paral·lelepípede de 16 m 
d’amplada per 34 m de llargada i 19 m d’alçada encastat en el talús que salva 
el desnivell de 15 m entre el passeig central superior i l’entrada a 
l’aparcament per l’avinguda Vallcarca. D’aquesta forma, aproximadament 1/3 
d’aquest volum queda soterrat i 2/3 a l’aire lliure. Sota el talús s’organitzen 
quatre esglaons que permeten que les terres descansin sobre cadascun d’ells, 
ocupant a més un espai que permet no haver d’omplir tot el volum amb 
terres per tal de no carregar tot el pes de les terres sobre l’accés inferior de 
l’aparcament. 

En planta baixa, el volum del paral·lelepípede es redueix a una amplada de 10 
m de forma que no es converteixi en un obstacle visual pels vianants i usuaris 
de la superfície urbanitzada dels aparcaments. Això permet disposar d’una 
panoràmica més ampla sobre l’avinguda de Vallcarca des de la urbanització 
superior.  

En quant a la façana, la façana principal (est) es manifesta per una part opaca 
i d’una vidriada. Les façanes sud i nord es tracten a base de finestrals 
allargats i ampits de pedra. La façana sud incorpora uns voladissos de 
protecció solar. 

 

1.3.2. Requeriments i condicions particulars 
El següent llistat explicatiu detalla els requeriments que el projecte satisfà: 

Aparcaments: 

Nº de plantes: cinc. Aquest requeriment resulta directament de la necessitat 
de que es doni sortida directe (sense espirals ascendents) al carrer Vallcarca 
des de la planta més baixa dels aparcaments. En aquestes condicions només 
es poden encabir 5 plantes a l’aparcament. 

Nº de places: entre 650 i 700. Aquest número ve donat d’una banda per la 
pròpia previsió de la demanda objectiu que es pretén satisfer de cara a una 
optima explotació econòmica i per l’altre pels propis condicionants de 
dimensions explicats al paràgraf anterior. 

Entrada i sortida d’una banda des de l’avinguda de Vallcarca i de l’altre des 
del carrer Esteve Terradas. Això dona la possibilitat d’accedir als aparcaments 
des del nivell superior i des de l’inferior i comporta un aprofitament idoni de 
l’espai, compensant la resistència d’alguns usuaris a baixar de planta (o 
ascendir), preferint donar voltes fins a trobar una plaça. Aquest fet justifica 
també la gran profunditat, poc usual, d’aquests aparcaments. 

L’accés principal el constitueixen els dos nuclis d’escales amb dos aparells 
elevadors per nucli. Les places per a persones de mobilitat reduïda quedaran 
el més a prop possible dels esmentats nuclis. 
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Les dimensions de les places i la seva disposició permetrà la major 
maniobrabilitat possible a conciliar amb màxim aprofitament de l’espai per 
places d’aparcament. 

El projecte haurà de preveure les instal·lacions necessàries d’acord amb les 
normatives. 

Urbanització: 

La urbanització haurà de cobrir els 50 m d’amplada entre edificis i entre 
l’avinguda de Vallcarca i el carrer Esteve Terrades. Comptarà amb carrers 
d’accés als edificis de l’hospital, voreres per vianants i àrees enjardinades. 

Edifici d’oficines: 

Construcció d’un edifici annex dedicat a administració i magatzems del Parc 
Sanitari. L’edifici administratiu i magatzems salvarà el desnivell entre el Parc 
Sanitari i l’avinguda de Vallcarca, d’acord amb el volum previst en la 
Modificació del Pla Especial d’Ordenació del Parc Sanitari Pere Virgili, esmentat 
a l’apartat d’urbanisme. Integrat en aquest volum, caldrà preveure la 
instal·lació d’un ascensor adaptat i d’un muntacàrregues que comuniqui els 
magatzems d’un mínim de 1000 m2 amb la galeria. 

Manteniment de l’actual connexió entre els edificis al nord (edifici Llevant) i al 
sud (edifici Gregal) de l’edifici d’oficines. Actualment la connexió es fa per 
mitjà d’una  galeria subterrània de serveis. La nova galeria haurà d’ocupar un 
espai a través de l’edifici d’oficines. Es requereix doncs la definició de 
l’encreuament amb l’edifici. 

Accessos al Parc Sanitari Pere Virgili des de l’avinguda de Vallcarca salvant el 
fort desnivell entre les dues àrees per mitja d’unes escales mecàniques de 
pujada i de baixada i unes escales per a vianants entre el passeig central i 
l’avinguda de Vallcarca. 

Accessibil itat per a persones de mobil itat reduïda 

El projecte ha de garantir a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol 
altre limitació, la seva accessibilitat, per mitja del compliment de la normativa 
vigent. Segons l’article 28.1 del Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 
20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. 

Més enllà de les normatives, tenint en compte que els aparcaments i l’edifici 
d’oficines s’ubica dins d’un complexa hospitalari, es tindrà especial sensibilitat 
de cara a l’accessibilitat de les persones afectades per qualsevol discapacitat, 
i capacitats de moviment restringides. 

Amb aquests objectius en ment, es planifiquen places especials de dimensions 
major per a les persones amb mobilitat restringida. Aquestes places seran 
d’us exclusiu per aquest col·lectiu. Estaran situades el més pròxim possible 
dels accessos/sortides del Pàrquing, i pintades de blau amb un anagrama per 
facilitar-ne la identificació.  
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Com a mesura estructural, recordem que els aparcaments en superfície 
segueixen una pendent de components longitudinal i transversal en relació a 
la direcció de circulació predominant del pàrquing (direcció est-oest-est). 
Aquesta pendent de dues component no es donarà als forjats de les plantes 
inferiors, de manera que només es conservarà una pendent, la del sentit 
longitudinal. Aquesta mesura es pren tenint en compte que les persones en 
cadira de rodes es situen paral·lels als vehicles quan es disposen a accedir-hi, 
i donat que en els nostres aparcaments els vehicles al seu torn es situen 
transversals a la direcció de la pendent, les cadires de rodes no es veuran 
afectades per aquesta pendent. 

Per últim, un cop més tenint en compte l’alta afluència de persones amb 
mobilitat reduïda q es preveu que arribi als aparcaments, es col·locaran 20 
places adaptades, superant la quantitat d’una plaça per cada 33 que 
determina el decret 135/1995. 

Dimensions de les places d’aparcament 

Existiran Quatre grups de places d’aparcaments. Places estàndard, places 
petites, places per persones de mobilitat reduïda, i places per motos. Les 
places petites resulten de la voluntat d’aprofitar el màxim l’espai inclús quan 
aquest es limitat i que utilitzaran tant per automòbils petits i micro-cotxes, 
com per conductors experts en la maniobra d’aparcament. 

Les dimensions de les places son: 

Places estàndard: 5 x 2,5 m 

Places petites: 4 x 2 m 

Places per persones de mobilitat reduïda: 5 x 3,5 m 

Places per motos: 2 x 1 m 

Altura Lliure 

Les naus de l‘aparcament tindran una altura mínima de 2,5m, y una altura 
lliure mínima de 2,20m en totes les zones de circulació. Excepcionalment 
aquesta altura podrà disminuir fins els 1,90 m als fons de les places 
d’aparcament on es situen els conductes de ventilació. El gàlib de les portes 
dels accessos peatonals serà com a mínim de 2,0m. 

Carri ls de circulació 

Els carrils de circulació tindran una amplada mínima de 3 metres. En els trams 
amb places d’aparcaments adjacents aquests 3 metres s’hi sumarà l’espai per 
a vianants, de gairebé un metre per cada banda del carril donant 
aproximadament 5 metres d’amplada per a les maniobres d’entrada i sortida 
de les places d’aparcament. En els trams en corba, l’amplada dels carrils serà 
de 3,5 m i el radi interior de la corba no serà menor de 4,25 m. 
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Senyalització 

Com s’indica sobre els plànols, es delimiten amb marques vials sobre el sol els 
carrils de circulació, els sentits de circulació amb fletxes, les prioritats de pas 
segons la simbologia internacional i la posició de les places convencionals, per 
motos i adaptades.  

Amb senyalització vertical s’indiquen també la direcció i posició de les 
sortides, accessos cap a les altres plantes, ubicació de les finestretes 
d’informació, velocitat màxima de circulació de 20 km/h, limitació de gàlib, 
direccions prohibides i prohibició de pas per a vianants a les rampes de canvi 
de plantes i els accessos. 

Pendents 

La urbanització sobre la coberta dels aparcaments tindrà una pendent del 
3,7% en la direcció de màxima pendent (sentit nord-oest, sud-est). Aquesta 
pendent es conformarà sobre la coberta dels aparcaments que per si sola 
aporta una pendent del 2% en sentit oest, est. Les plantes inferiors, tindran 
una pendent també en sentit longitudinal, oest, est i també del 2% per cent. 
Aquesta pendent de les plantes interiors té dues funcions: en primer lloc 
evitar la retenció de l’aigua a les plantes del pàrquing i en segon lloc igualar la 
pendent interior del pàrquing a la pendent exterior a la zona d’urbanització de 
manera que no es s’hi perdi altura lliure en tenir superfícies paral·leles i no 
secants. 

La pendent als accessos dels aparcaments seran del 17% a l’entrada i 18% a 
la sortida a les rampes del carrer Esteve Terrades i del 6% a les rampes que 
donen a la rotonda que enllaça amb l’avinguda Vallcarca. En quant a les 
rampes interiors en corba, la pendent serà del 14%. 

Accessos i sortides per a peatons 

Existiran dos accessos als aparcaments des de la superfície. Aquests 
connectaran l’exterior amb cadascuna de les plantes. Cadascun dels accessos 
constarà  d’un nucli d’ascensors amb 2 ascensors per cada nucli i unes 
escales annexes. La distancia de recorregut d’un peató des de qualsevol punt 
del pàrquing fins a un dels nuclis no serà per tant major de 50 m. D’altre 
banda, l’amplada de les escales serà de 1,3 m. 

Paviments 

El paviment de les rampes d’accés des del carrer de la planta -1 i la planta -5 
serà asfàltic de tipus AC16 surf D d’un gruix mínim de 4 cm. D’altre banda, el 
paviment dels carrils interiors i les places d’aparcament serà de formigó 
cobert per una capa de pintura que en millori l’adherència. Per últim les 
rampes interiors seran de formigó fratassat i pintat. 

Serveis higiènics 
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Els serveis es situaran a la planta -1 pròxims al nucli d’ascensors i escala oest. 
Es disposaran serveis per dones i homes, i dones i homes de mobilitat 
reduïda. 

 

1.3.3. Instal·lacions 

Ventilació 

La ventilació del pàrquing i la detecció i expulsió de monòxid e carboni es 
l’objecte d’estudi de l’annex 9 apartats 1 i 2. Degut al context hospitalari dels 
aparcaments, aquesta instal·lació es crítica pel benestar dels clients, i fins i 
tot es sobredimensionarà amb la voluntat de satisfer les necessitats 
respiratòries de les persones amb insuficiències respiratòries,  afectacions 
pulmonars i afectacions de la resta del sistema respiratori, procedents dels 
hospitals de la zona. 

Com a punt de partida la ventilació dels aparcaments respondrà als criteris 
definits al “Codigo Técnico de la Edificación”, concretament al “Documento 
Basico HS-3 Salubridad”, article 2. El flux d’aire a renovar per unitat de 
superfície dels aparcaments serà de 285.120 m3/h. Paral·lelament, en 
qualsevol moment s’haurà de garantir una concentració de diòxid de carboni 
inferior a les 50 parts per milió. Amb aquest propòsit la instal·lació de 
ventilació mecànica estarà comandada a través d’un sistema de detecció de  
monòxid de carboni (CO), el qual posarà en marxa la ventilació mecànica quan 
la concentració de CO assoleixi el nivell de 50 ppm. 

Amb aquestes finalitats el sistema de ventilació el constituirà un sistema 
d’impulsió i extracció forçada. Constarà de ventiladors impulsors d’aire situats 
dins de les columnes de respiració del aparcaments. Hi hauran dues columnes 
de respiració que es situaran annexes als dos nuclis d’escales. D’aquestes 
dues columnes de respiració brotarà la instal·lació particular de cada planta 
que amb múltiples sortides d’aire cobrirà un dels costats de la planta, 
mentres que l’altre estarà cobert de les canalitzacions d’extracció d’aire, de 
manera que es crei un flux de renovació d’aire. D’aquesta manera, una de les 
columnes de respiració actuarà com a entrada d’aire, i l’altre com a sortida 
d’aire (la qual cosa es més eficient que dividir cada columna en dos sentits, 
un d’entrada i un de sortida, degut a la viscositat de l’aire i la condició de 
velocitat cero en el contorn). A més, aprofitant que les plantes -1 i -5 estan 
en contacte directe amb l’exterior, des d’aquestes plantes en particular es 
disposaran unes noves entrades i sortides d’aire paral·leles als accessos dels 
vehicles per aprofitar al màxim les oportunitats de ventilació. Per últim, les 
portes que comuniquen les rampes exteriors amb l’interior seran 
aproximadament un 70% perforades, a mode de verja, amb efecte de garantir 
el màxim intercanvi d’aire amb l’exterior. 

En quant a la instal·lació elèctrica per els ventiladors, els esquemes elèctrics 
hauran de ser independents de la resta de la instal·lació, amb línies de 
subministrament elèctric independents per garantir la mínima vulnerabilitat 
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possible del sistema de ventilació. A més gaudiran de connexió amb grups 
electrògens autònoms en cas d’averia en el sistema elèctric. 

La distribució de l’aire es realitzarà amb conductes rectangulars metàl·lics en 
planxa d’acer galvanitzat a la vista, amb unió longitudinal i empalmament 
transversal que garanteixin una perfecta estanqueïtat. Així mateix aquests 
conductes estaran construïts en materials resistents al foc de nivell F60090 
de manera que puguin garantir resistència a 600 ºC durant 90 minuts, I en el 
cas dels ventiladors F40090. Els elements que componen la instal·lació 
quedaran als racons, penjats del sostre I dels murs, subjectats als mateixos 
mitjançant uns suports I ancoratges, amb la intenció de que l’espai ocupat no 
resti a l’espai utilitzable per persones I automòbils. La descàrrega de l’aire 
s’efectuarà mitjançant reixes, convenientment distribuïdes. 

Sistemes de protecció contra incendis 

Els sistemes de protecció contra incendis son l’objecte d’estudi de l’apartat 3 
de l’annex 9. La instal·lació contra incendis estarà formada per elements 
actius i passius. Els elements de prevenció i extinció d’incendis constitueixen 
els elements d’actuació activa. El sistema de detecció i alarma format per 
detectors òptics de fums i detectors termovelocimètrics per un costat i 
polsadors d’activació manual i sirenes per l’altre, constitueixen els elements 
passius d’avís. 

Els elements de prevenció i extinció d’incendis seran formats per dos hidrants 
exteriors proveïts amb una boca de ø100mm connectats a la xarxa pública 
d’abastiment i que quedaran situats a una distància inferior a 100m de les 
entrades a la planta soterrani –1 pel Carrer d’Esteve Terradas i a la planta 
soterrani –5 per l’Avinguda de Vallcarca. Extintors manuals de pols seca ABCE 
de 6kg. de capacitat (eficàcia 21A-113B), extintors de CO2 de 5kg. de 
capacitat (eficàcia 34B), boques d’incendi equipades BIE-25 amb mànega de 
20m, i boques de columna seca. 

Drenatge 

El drenatge es objecte de l’apartat 6 de l’annex 9. Es disposarà una xarxa 
interna d’evacuació d’aigües que abocarà les aigües a un pou de bombeig des 
del qual arribaran al clavegueram de l’avinguda Vallcarca. Es disposarà de 
dues bombes, una activa i una altre de recanvi. 

La instal·lació consistirà en la instal·lació d’un equip de dues electrobombes 
submergibles per a l’extracció de les aigües que puguin entrar a l’aparcament 
en cas d’inundació. A la planta soterrani –5 es realitzarà un pou de recollida 
de les aigües de 4.500 l de capacitat, i proveït amb una tapa de registre apta 
per al pas de vehicles, on s’instal·laran les bombes, que tindran una capacitat 
de bombeig de 13.000 l/h. En un moment donat, les dues bombes poden 
funcionar a la vegada en paral·lel, proporcionant un cabal de 26.000 l/h en 
cas de ser necessari. Les aigües s’abocaran al clavegueram general de 
desguàs de l’edifici més proper situat a la planta baixa, realitzant-se aquesta 
connexió per la part alta del clavegueram. 
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Videovigilància i megafonia 

Els apartats 8 i 9 de l’annex 9 tracten respectivament les instal·lacions del 
circuit tancat de televisió per videovigilància i el sistema de megafonia. 
Aquests sistemes tenen per objectiu d’una banda obtenir informació en 
temps real i a posteriori per mitja de les gravacions enregistrades en discs 
durs; i per l’altre banda donar informació als usuaris per mitja d’avisos 
verbals. Es realitza per tant una instal·lació de vigilància de seguretat amb 
càmeres, enregistrament digital, unitat central, altaveus de sostre, reguladors 
de volum i projectors per a l’aparcament. 

Aquest sistema serà format per un total de 16 càmeres enfocant 
principalment les escales, accessos de vehicles i accessos peatonals. El 
controlador general del sistema recull els senyals procedents de les 16 
càmeres i pot mostrar les imatges per monitor o en un PC. El controlador pot 
emmagatzemar el vídeo durant uns 10 dies, depenent del nombre d’imatges 
per segon que es vulguin capturar i si s’utilitza o no la funció vídeo-sensor per 
a gravar només quan hi ha un moviment. També es té la possibilitat d’enviar 
imatges remotament a través d’un mòdem i una línia ADSL. 

En quant a la megafonia, la unitat central inclou 1 controlador, 1 amplificador 
extern i 1 estació de trucada de 6 zones per poder dirigir missatges a 6 
zones diferenciades dels aparcaments (vestidors i serveis de la planta -1 i 
replans d’escales i aparcaments de totes cinc plantes). La unitat 
amplificadora disposa de control de potència amb indicador òptic, filtres de 
veu, generador de tons, control de greus i aguts i entrades per fonts musicals 
exteriors. 

Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica es l’objecte d’estudi de l’apartat 10 de l’annex 9. La 
instal·lació s’abasteix d’una potència de 630 KVA, equivalents a 567 KW que 
permetran satisfer els requeriments de potència total del conjunt dels 
aparcaments, edifici d’oficines i urbanització estimats en 524 KW. Aquesta 
potència es connectarà al centre de transformació de 630kVA. a 400V. 
50Hz. Des del quadre de baixa tensió del centre de transformació sortirà una 
línia de coure la qual connectarà amb el quadre elèctric general de distribució.  

Es disposarà a més d’un subministrament de reserva segons la instrucció ITC-
BT-28 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Pel tipus d’edifici i per 
l’activitat que s’hi desenvolupa, s’ha de disposar d’un subministrament de 
reserva que ha de garantir, com a mínim, el 25% de la potència elèctrica 
instal·lada en l’edifici. Aquest subministrament de reserva es realitzarà 
mitjançant un grup electrogen en construcció insonoritzada i completament 
automàtic, de 135kVA (108KW) de potencia màxima en servei d’emergència 
per fallada de xarxa. 

En quant a la mitja tensió el centre de mesura i transformació en mitjana 
tensió estarà format per un mòdul d’obra, dins el qual s’hi allotjaran els 
equips de mitjana tensió i un transformador de mitjana tensió a baixa tensió, 
dins una dependència específica a la planta soterrani –1. Dins d’aquest mòdul 
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d’obra s’hi allotjaran les cel·les d’entrada i de sortida i la cel·la de protecció 
del transformador. La connexió de servei al centre de transformació serà a 
través de la galeria de servei existent. S’alimentarà en anell de la xarxa de 
mitjana tensió de què disposa actualment el Parc Sanitari Pere Virgili. El 
subministrament d’energia es realitzarà a una tensió de servei de 25kV. a la 
freqüència de 50Hz., essent la companyia elèctrica subministradora 
FECSAENDESA. 

Control d’accés i cobrament 

El control d’accés als aparcaments es l’objecte d’estudi de l’apartat 14 de 
l’annex 9. El control d’accessos s’ubicarà a les plantes -1 i planta -5 
comunicades respectivament amb el carrer Esteve Terrades i avinguda 
Vallcarca.  

Es duran a terme controls d’entrada i sortida. El control d’entrada en 
cadascuna de les dues plantes (soterrani –1 i soterrani –5) serà format per un 
camp magnètic detector de vehicles, situat immediatament abans de 
l’expenedor de tiquets i lector d’abonats, el qual anirà enclavat amb l’obertura 
i tancament de la barrera d’accés de forma directa. La barrera serà 
automàtica amb braç articulat Si l’expenedor dóna el tiquet, és que l’usuari 
utilitza les places de rotació, sinó, és que ha de llegir la targeta d’abonat. Es 
disposarà d’una xarxa d’interfonia per comunicar els clients amb les cabines 
de control de l’aparcament de les plantes soterrani –1 i soterrani –5. També 
es disposarà d’intèrfons situats en els expenedors de tiquets i en els lectors 
d’abonats, en els caixers automàtics de cobrament, al costat de cada accés, a 
les portes d’accés de vianants a l’aparcament, en els vestíbuls d’escala de 
cada planta soterrani, etc., de forma que qualsevol incidència pugui ser 
comunicada pels usuaris a les cabines de control. 

Quan els usuaris vulguin finiquitar el servei i marxar, podran adreçar-se  a un 
caixer automàtic situat a la zona de control de la planta soterrani –1, al 
costat de l’escala de d’accés de vianants; i un altre al costat de la porta 
d’accés a la planta soterrani –4 des de l’exterior; s’hi instal·larà, un caixer 
automàtic de cobrament, proveït amb lector de tiquets i de targetes 
d’abonat, targetes de crèdit, vals descompte i lector de bitllets de banc. Els 
usuaris també disposaran d’un caixer manual situat dins de cada cabina de 
control i vigilància de l’aparcament. Els usuaris obtindran així el tiquet 
d’apertura de les tanques de sortida. 

Gestió i control de places d’accés 

Els sistemes de control i gestió de les places d’aparcament es l’objecte 
d’estudi de l’apartat 15 de l’annex 9. La instal·lació serà formada per una 
sèrie de detectors ultrasònics situats damunt de cada plaça d’aparcament, 
diferenciant les places d’ús normal de les places destinades a persones amb 
mobilitat reduïda. Cada detector portarà incorporat un LED, el qual serà de 
color verd en les places d’ús normal i de color blau en les places per a 
persones amb mobilitat reduïda. El color verd i el color blau indiquen que la 
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plaça és lliure. Quan el LED passa a color vermell, indica que la plaça és 
ocupada. 

A l’entrada de l’aparcament es disposarà d’un rètol general d’entrada. També 
es disposarà de 4 rètols repartits a les 4 cantonades de cadascuna de les 
plantes d’aparcament, a efectes d’indicar quina zona disposa de places lliures 
o no. L’enllumenat dels rètols serà mitjançant LED's lluminosos. 

Tot els elements anteriors es connectaran mitjançant un cable bus a una sèrie 
de concentradors (routers) i, a partir dels concentradors, amb un PC situat a 
la cabina de control de l’aparcament de la planta soterrani –1. A través 
d’aquest PC, amb el corresponent software, es disposarà de tota la 
informació sobre els moviments de places i dels vehicles que busquen plaça 
d’aparcament. 

A més els sistema permetrà actuar sobre els rètols i els indicadors de les 
places de manera que s’impedeixi el pas cap a plantes i aparcaments que tot i 
estar lliures s’estiguin reservant per l’arribada de grans grups de clients per 
exemple per esdeveniments com congressos. També per indicar que les 
places son reservades per clients abonats. 

Enllumenat 

Les instal·lacions per d’il·luminació dels aparcaments es l’objecte d’estudi de 
l’apartat 16 de l’annex 9. Per la determinació de la intensitat de llum a les 
diverses zones dels aparcaments s’ha intentat conciliar els interessos 
següents. Assolir un nivell d’il·luminació adient com per veure-hi 
còmodament, prou baix com per que no augmenti l’índex de reproducció de 
calor i prou alt com per evitar els contrasts a les zones d’accés de forma que 
es minimitzi l’enlluernament i hi hagi una transició gradual entre l’alta 
intensitat de llum a l’exterior i la baixa intensitat a l’interior. Així doncs 
s’estableix: 

- Accessos i sortides:  400 lux 
- Carrils de circulació:  100 lux 
- Places d’aparcament:   50 lux 
- Rampes interiors:   120 lux 
- Escales i passadissos: 100 lux 

Es dotarà els aparcaments d’un enllumenat d’emergència en cas de fallada del 
subministrament de la xarxa de la companyia elèctrica, o per descens de la 
tensió. S’instal·laran llums d’emergència que proporcionin una il·luminació 
que permeti senyalitzar les sortides i il·luminar de forma suficient les vies 
d’evacuació de l’edifici. 

Per últim a efectes de garantir el màxim estalvi energètic en hores de poca 
afluència de clients, l’enllumenat interior s’apagarà i quan els sensors de 
moviment detectin la presència d’algun vehicle o persona s’intervindrà 
automàticament sobre el sistema il·luminant la planta de torn. Es col·locaran 
els sensors en els punts d’accés de pas obligat per ser les zones de més 
probable detecció de persones, però també distribuïts per les plantes en cas 
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de que per exemple alguna persona es quedi adormida al cotxe I els llums 
s’apaguin. 

 

1.3.4. Estructura 
 

Descripció general 

Es tracta d'un recinte de 115,1m de llargada i 33,2m d’amplada limitat per 
pantalles contínues de formigó, si be un dels costats menors queda obert a 
l’aire, on s’executarà un mur que connectarà amb l’edifici d’oficines annex. La 
fonamentació es compon de les pròpies pantalles, sabates corregudes per a 
les naus de l'aparcament i aïllades per a accessos i rotors. En quant als  
forjats, tant a les plantes com a la coberta, aquests es realitzen amb lloses 
alveolars pretesades prefabricades recolzades sobre bigues pretesades 
prefabricades que conformen las jàsseres, i en unes mènsules corregudes 
situades en les pantalles. Sobre les plaques alveolars i les jàsseres un cop 
col·locades, es formigonarà in situ la capa de compressió. Les jàsseres al seu 
torn es recolzen en els pilars prefabricats situats en el centre de les naus. Els 
rotors s’executaran mitjançant encofrat in situ. A continuació es procedeix a 
una descripció en detall de cadascun dels elements. 

Pantalles 

Es realitzaran pantalles per batatxes de 2,50m per 0,60m d'HA-30/B/20/IIIa 
amb acer B-500-S, fins a una profunditat de 21,1m sota la rasant de solar. Es 
construiran per mitjà d’una pantalladora hidrofresa, la qual requerirà d’una 
instal·lació que separi els llots bentonítics, necessaris per aquest tipus de 
procediment, del terreny excavat. L'excavació es realitzarà a cel obert, pel 
que com se subjectaran les pantalles al terreny amb ancoratges actius 
provisionals situats a diferents profunditats depenent del tram de pantalles 
considerat i cada 2,5 m horitzontalment coincidint amb la meitat de cada 
pantalla. Una biga de lligat garantitzarà la solidarització dels batatxes. Per 
aguantar les bigues i lloses dels forjats es construiran mènsules corregudes. 

Per al càlcul de les pantalles s'ha utilitzat el programa elements finits LARIX-4 
V2.13 i el Promptuari Informàtic de la EHE. Les característiques dels 
ancoratges i l’armat de les pantalles es poden consultar a l’Annex 12, així 
com en els plànols. 

Lloses alveolars prefabricades pretesades 

Per vèncer les llums de 15m dels forjats, s'han dissenyat lloses alveolars 
prefabricades pretesades, amb HP-50/S/12/IIa, amb acer per a armadures 
actives I1860 S7, de 05m de cant pels forjats interiors i 0,83m de cantell per 
la coberta. L’amplada es per ambdues plaques de 1,20m La llosa de 
compressió serà de 0,12m i 0,2m de cantell per les plantes i per la coberta 
respectivament, i d’HA-30/F/20/IIa, amb armadures passives de B-500-S. 
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Les lloses es recolzaran per una banda en les mènsules corregudes que es 
construiran en la pantalla i per l’altre en les jàsseres de formigó pretesat que 
es recolzaran en els pilars centrals de les naus. Tots els suports seran de 
neoprè. Durant el muntatge, s’hauran de col·locar les plaques alveolars de 
manera alternativa a una i un altre banda de la jàsseres per no incórrer en la 
inducció de moments torsors excessius a la mateixa. 

Jàsseres prefabricades pretesades 

Per vèncer les llums entre pilars de cara a conformar la jàssera on recolzen les 
plaques alveolars, s'han dissenyat bigues prefabricades pretesades en T 
invertida, amb HP-50/F/20/IIa, acer per a armadures actives I-1860 S7, i 
passives B-500-SD. Hi haurà una secció de biga diferent per la jàssera de les 
plantes i la jàssera de la coberta, les quals superaran unes llums màximes de 
5,4m  i 4,8m respectivament. En el primer cas, per les jàsseres de les plantes, 
les dimensions son d’una amplada a la part superior de 0,5m, un cantell de 
0,8m i una ala inferior de 0,8m i altura d’ala de 0,3m (l’ala sobresurt 0,15m 
per cada banda). En el cas de la bigues per la coberta,  amplada a la part 
superior de 0,5m un cantell de 0,9m i una ala inferior de 0,9m i altura d’ala 
de 0,4m (l’ala sobresurt 0,2m per cada banda). Sobre el conjunt de les 
jàsseres i les plaques alveolars, com ja se’n ha fet esment, es formigonarà una 
capa de compressió de 0,12m i 0,2m de cantell per les plantes i per la 
coberta respectivament i formigó HA-30/F/20/IIa, amb armadures passives 
de B-500-S. 

Pi lars prefabricats 

Pels pilars també s’ha optat per una opció prefabricada d’una sola peça que 
incorpori de fàbrica les mènsules curtes que sustentaran les jàsseres. En total 
hi hauran tres tipus de pilars, de seccions 0,8m per 0,5m destinats a suportar 
el pes transmès per les fileres de jàsseres; pilars de 0,8 per 0,3m destinats a 
actuar com a suports de les plaques alveolars allà on aquestes no arriben fins 
a la pantalla sinó fins el nucli d’ascensors, de manera que dit nucli no hagi de 
suportar aquest pes addicional q es transmet a aquests pilars per mitjà d’una 
jàssera curta només per aquest tram. Finalment, els pilars de 0,6m per 0,4m 
destinats a suportar el pes dels rotors. Les connexions dels pilars prefabricats 
amb els fonaments s’ha solucionat mitjançant la utilització d’ancoratges 
connectors Peikko HPKM24 i el respectiu càlcul s’ha efectuat amb les eines 
programari obert facilitat per la mateixa casa. 

Nucli d’ascensors i escales 

El nucli d’ascensors, murs, escales i forjats són de lloses de formigó armat in 
situ HA-30/B/12/IIIa amb acer B-500-S. Els forjats son de 30cm de cant i 
murs de 25cm d’espessor. Els forjats s'uneixen a les pantalles mitjançant 
buits perforats en aquestes en els quals s'introdueixen armadures que 
s'injecten de Resina Epoxi. Cadascun dels nivells es divideix en dos trams 
d'escales amb un replà intermedi. 
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Per al càlcul de les lloses de les escales i nuclis s'ha utilitzat el programa 
d'elements finits SAP 2000 i el Promptuari Informàtic de la EHE la 
modelització i resultats es poden consultar a l'Annex 12. 

Sabates 

Els suports centrals de les naus, on es recolzen les jàsseres, els suports dels 
accessos per als vianants i els suports dels rotors, es recolzen sobre sabates 
de formigó armat. Les sabates dels suports centrals per on discorre la jàssera 
són corregudes de 4,0m d'amplada i 0,5m de cantell, i ocupen tot l'extensió 
longitudinal de les naus. Les altres sabates aïllades son de 2,1m d’amplada, 
0,6m de cantell i 1,3m de llarg.  S'utilitza HA-30/P/20/*IIa i acer B-500-S. 
Les sabates dels rotors i dels accessos per als vianants són aïllades 
rectangulars. 

Per al càlcul de les sabates s'ha utilitzat el Promptuari Informàtic de la EHE. 
En l'Annex 14, Parteix 8, així com en els corresponents plànols, s'especifiquen 
les característiques geomètriques i les armadures sabates. 

Rotors 

A l’annex 12 s’ofereix un model de càlcul realitzat amb el programari 
SAP2000 mitjançant el qual s’extreuen els esforços als quals aquesta 
estructura estarà sotmesa. Aquests esforços es poden utilitzar directament 
per el dimensionament de l’armat. Es deixarà la determinació de les quantitats 
d’acer així com la seva disposició al contractista encarregat de l’execució 
d’aquesta partida d’obra, oferint-li els esmentats càlculs d’esforços que la 
seva oferta haurà de satisfer. Els forjats s'uneixen als murs pantalles 
mitjançant buits realitzats en el formigó en els quals s'introdueixen armadures 
que s'injecten de Resina Epoxi. 

 

1.3.5. Impermeabil ització 
La coberta s’impermeabilitzarà per mitjà d’una capa formada per una 
geomembrana impermeable que es disposarà en contacte amb la capa de 
compressió del forjat de coberta. A continuació es disposa un geotèxtil amb 
funció drenant i una capa de formigó HA-25/P/20/IIa armada amb malla 
electrosoldada de 150x150x6mm. 

 

1.3.6. Descripció d’urbanització 

Descripció general 

La urbanització superficial es divideix en dues àrees ben diferenciades. A 
l’oest una zona enjardinada que conforma un equipament d’us públic per a la 
ciutat; i a l’est la zona d’accessos i enllaç amb els vials del carrer Esteve 
terrades, el carrer Josefa Rosich i els vials particulars del complexa hospitalari 
de PSPV. 
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L’enllaç entre aquest 3 vials es fa per mitja d’una illa de circumval·lació a la 
qual s’accedeix pujant el carrer esteve terrades. Un com dins del perímetre de 
l’illa l’usuari troba un carril dret per accedir als aparcaments i un carril 
esquerre per continuar recte vins als vials del complexa hospitalari, o per 
tombar a l’esquerra bé per pujar el carrer Josefa Rosich o per fer mitja volta i 
tornar a incorporar-se al carrer Esteve Terrades, amb la possibilitat inclús 
d’incorporar-s’hi en sentit descendent. Al seu torn els usuaris que surten dels 
aparcaments es troben també les possibilitats de per pujar el carrer Josefa 
Rosich o incorporar-se al carrer Esteve Terrades, però no la d’incorporar-se 
als vials interns del complexa hospitalari, ja que no s’ha previst necessari sent 
aquest només per a us intern i no pels usuaris dels aparcaments. Per últim, la 
sortida dels vials del complexa es fa en paral·lel a la sortida dels 
aparcaments, oferint les mateixes alternatives d’incorporació que aquesta. 

La zona enjardinada compren doncs  tota la zona situada a l’oest d’aquest 
accessos així com l’illa de circumval·lació dels mateixos. Dins de l’illa peatonal 
trobarem una altre illa enjardinada no accessible per a vianants i el primer 
accés per a vianants dels aparcaments. Es trobaran dues altres illes 
enjardinades més a la superfície peatonal que cobreix la resta de la coberta, 
on s’ubica el segon accés per a vianants del pàrquing, situat al nord-oest. Des 
d’aquesta zona peatonal es té també accés directe als edificis annexes 
Gregal, Tramuntana, Xaloc i Gregal. S’hi trobarà també mobiliari urbà com per 
exemple bancs, papereres, fanals i punts de llum de terra. Per últim, envoltant 
tot el perímetre de la plaça, es trasplantaran arbres mitjans de fullatge espès 
com moreres o plataners de forma que s’aïlli visualment la plaça amb 
respecte els edificis del complexa hospitalari creant un espai d’esbarjo 
dissociat en la mesura del que sigui possible del seu context sanitari. 

Drenatge superficial 

Sota la capa de sauló o de terra vegetal es col·locarà un geotèxtil drenant y 
filtrant, resistent a les arrels. Sota el geotèxtil es col·locarà una capa de 
graves de 20 cm, que conduirà l’aigua cap els drens. Un sistema de drens 
ramificats amb canonades de PVC que conduiran l’aigua fins la canonada 
principal de 350 mm situada al costat de cota més baixa. Les rases tindran 
unes dimensions de 450 mm. Es disposaran les ramificacions dels drens 
superficials amb reixa superior per a la recollida de les aigües d’escorrentia 
que discorrin pel paviment,  que  descarregaran  en  la  rasa  drenant  més 
propera. 

Sota la capa de graves i les rases s’hi disposarà una capa material adequat 
fins la coberta de l’aparcament. Sobre la coberta es disposarà una capa 
d’entre 5cm i 20cm de formigó HA-25/P/20/IIa armada amb malla 
electrosoldada de 150x150x6mm, seguida d’un geocompost amb funció 
drenant y una geomembrana amb funció impermeabilizadora per protegir la 
coberta final dels aparcaments. 

Per més detalls en quant el drenatge de la zona enjardinada, veure annex 5 
d’hidrologia superficial.  
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1.4. Serveis afectats 
 

La intervenció desmuntatge i desviaments dels serveis afectats s’analitza a 
l’annex 10. Es tracten les actuacions a realitzar en les línies de servei 
afectades per la construcció de l’aparcament. Aquestes línies de servei 
s’ubiquen en una galeria de servei que connecta els edificis Llevant i Gregal 
del Parc Sanitari Pere Virgili, edificis pels quals els operaris podran accedir 
còmodament a la galeria. La galeria està acondicionada i ventilada i es de 
dimensions suficients com per que els treballadors puguin treballar 
còmodament en la interrupció dels serveis i desmuntatge de les línies. 

D’entre les instal·lacions a desviar destaquen les canonades de gas i les 
d’oxigen d’us sanitari i aire comprimit per les quals es procedirà amb la 
deguda cautela per les evidents possibilitats de risc d’explosió i propagació 
d’un incendi en presència d’abundant oxigen. D’entre les altres instal·lacions 
es compta amb línies elèctriques de mitja i baixa tensió, equips elèctrics, 
aigua d’us sanitari i de protecció antiincendis, canonades de buit, xarxa de 
sanejament 

1.5. Planificació d’obra 
 

La planificació de l’obra es l’objecte de l’annex 16. S’ha desenvolupat una 
xarxa de precedències a partir de la qual s’ha elaborat un diagrama de Gant 
per visualitzar les lligadures entre les fases, el camí crític de construcció, les 
folgances dels camins no crítics i les diferents relacions entre activitats. A 
continuació es resumeixen les fases d’obra i les principals activitats que les 
constitueixen. 

Fase 1: Inici de l’obra. Activitats: 
 

1. Acte de replanteig, Assentament, delimitació de l’obra  i senyalització 

2. Retirada de mobiliari urbà 

3. Extracció dels arbres 

4. Retirada de serveis afectats 

5. Preexcavació i demolicions 

Fase 2: Apantallament. Activitats: 
 

6. Implantació d’instal·lacions d ‘hidrofresa 

El mètode constructiu triat per l’execució de les pantalles es el de l 
‘hidrofresa. Aquesta maquinaria va acompanyada d’unes complexes i 
amplies instal·lacions de tractament i reciclatge de lodes bentonítics, a 
més d’un sistema d’extracció de la beurada del formigó de les pantalles. 
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7. Construcció del muret guia de les pantalles. 

8. Construcció de les pantalles i demolició del muret guia 

La construcció de les pantalles es du a terme per seccions o “batatxes”. 
Les obres d’execució de les pantalles poden començar encara que el 
muret guia estigui encara en construcció en alguna part del perímetre. Les 
pantalles s’hauran de formigonar de forma alterna, deixant endurir el 
formigó abans de formigonar la pantalla annex. La delimitació de les 
pantalles es fa mitjançant uns perfils metàl·lics que donen forma còncava 
a les unions de manera que hi hagi una bona unió entre les seccions. 

9. Construcció de biga de lligat 

Temps estimat: 8 dies 

Per l’execució de la biga de lligat, excavaran les terres que envolten la 
pantalla uns 80cm i es netejarà el formigó barrejat amb fang dels lodes 
bentonítics que queda normalment a la zona més superficial de les 
pantalles. Un cop trobat el formigó sa, es col·locaran les armadures que 
garantitzin la correcte unió de la biga de lligat i la pantalla, s’encofra i es 
formigona. De la pantalla també sobresortirà una certa quantitat 
d’armadura de cara novament a la correcte unió de les parts.  

Fase 3: Excavació. Activitats: 
 

10. Excavació, ancoratges, i mènsules 

Un cop acabada la biga de lligat es procedirà a l’excavació segons 
l’estratègia d’excavació definida a l’annex 11 de moviment de terres. 
S’executaran els ancoratges actius provisionals de les pantalles i es 
perforaran els ancoratges i es prepararan les mènsules curtes que 
suportaran les plaques alveolars. 

Fase 4: Estructura. Activitats. 
 

11. Fonamentació 

12. Pou de bombes 

13. Instal·lació de pilars prefabricats 

Es tindrà especial cura a l’hora d’hissar els pilars des de la posició 
horitzontal, respectant els punts de penjat que l’empresa prefabricadora 
senyalarà, amb l’objectiu de que aquesta llarga peça no quedi afectada per 
la flexió a pes propi en fase constructiva. 

14. Col·locació jàssera prefabricada 

Es col·locaran les jàsseres de totes les plantes mitjançant camions grua 
per la planta -5, i dues grues mòbils de la planta -4 fins a la -1. Els pilars 
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es fabricaran amb prou temps com per que quan arribi la fase de 
col·locació de les bigues de la jàssera, hagin passat al menys 28 dies com 
a mesura de bona praxis, tot i la lleugeresa de les bigues en relació als 
forjats posteriors.. 

15. Nucli d'escales i ascensors 

Mentre es du a terme la col·locació de les jàsseres es començaran a 
construir els dos nuclis d’ascensors i escales. S’executaran els forjats in 
situ i es tindrà en compte que les plaques alveolars del forjat prefabricat 
es recolzen també a unes mènsules que s’executaran a la paret exterior 
del nucli en qüestió.  

16. Col·locació plaques alveolars prefabricades 

Amb la jàssera executada es procedirà a la col·locació de les plaques 
alveolars. Novament s’utilitzaran dos camions grua, una per a cada una de 
les dues naus. Donat que les grues s’ubiquen a l’interior del que serà la 
planta -5, es col·locaran simultàniament les plaques de totes les plantes 
de manera que es col·loca una placa de la planta -5 seguida d’una altre a 
la -4 i així fins a la -1, des de la qual es tornarà a la planta -5, i així 
successivament. Les dues grues hauran de seguir un ritme semblant de 
manera que si una grua es comença a quedar enrere en quant al nombre 
de plaques col·locades, l’altre grua haurà d’esperar a que recuperi el 
terreny perdut de manera que l’estructura es mantingui equilibrada de 
forma en la mesura el que sigui possible no s’introdueixin moments torsors 
a les jàsseres. El criteri serà que no hi hagin dues o més plaques alveolars 
de més per un costat que per l’altre.  

17. Rampes entre plantes i d'accés 

Es construiran 8 rampes roteres entre les plantes -1 i -5. Les rampes 
s’executaran in situ. Les rapes disposaran de les seves pròpies 
fonamentacions i pilars. Després de formigonar els pilars de cada planta es 
procedirà al formigonat de la llosa de la rampa de torn. 

Fase 5: Acabats, instal·lacions i arquitectura. Activitats: 
 

18. Pintat de sostres i murs 

19. Instal·lacions d'aparcaments 

20. Pavimentat i pintat de rampes i carrils 

21. Impermeabilització de coberta 

22. Senyalització 

23. Acabats, serveis higiènics, i accessos 

24. Emplenat de terres per urbanització i drenatge 
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25. Instal·lació elèctrica d'urbanització 

26. Instal·lació de rec i drenatge de jardins 

27. Jardineria 

28. Pavimentat vials, rotonda i zones peatonals 

29. Acabats d'arquitectura 

 

1.6. Declaració d’obra completa 
 

D’acord amb la Llei 30/2007 del 30 d’Octubre, article 74, es fa constar 
expressament que l’obra tractada, amb inclusió de tots els seus components, 
projectats en el present projecte, es refereix a una obra completa susceptible 
d’ésser posada en servei i lliurada per l’ús públic en el moment del seu 
acabament.  

1.7. Seguretat i salut 
 

En compliment de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, 
s’ha inclòs en el present projecte un Estudi de Seguretat i Salut que es troba 
a l’annex 16. S'estudien les previsions respecte la prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així como les derivades dels treballs de 
reparació, conservació i manteniment, del transit interior de l’obra i de 
l’exterior afectat per aquesta. També s'inclouen les instal·lacions d'higiene i 
benestar deis treballadors. Tal i com s’estipula, el cost de l’estudi s’inclou en 
el pressupost, que en detalla les partides assignades. 

1.8. Classif icació del contractista 
 

En compliment dels Articles 25 a 29 del Reial Decret 1098/2001, es fa 
constar seguidament la classificació que ha de ser exigida als Contractistes 
per a presentar-se a la licitació de l’execució d’aquesta obra. 

- Grup C Edificis 

- Subgrup 2 Estructures de fàbrica o de formigó 

- Categoria F 

1.9. Revisió de preus 
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El contracte per a l’execució de l’obra estarà subjecte a la revisió de preus 
segons la formulació següent i en acord a la llei 30/2007 de contractes del 
sector públic, capítol 2, article 77. En base al decret 3650/1970 es tria la 
quarta fórmula de revisió de preus per obres de fàbrica en general. Per més 
detalls consultar l’Annex 14 de Revisió de preus. 

1.10. Resum del pressupost de l’obra 
 

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa 
al Pressupost al document número 4, les quantitats a les que ascendeix el 
pressupost es presenten a les següents taules (valors expressats en Euros). 

 
Taula 2: Resum del pressupost de l’obra full 1 

PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: APARTAT Import
APARTAT 01.01.08.01.01 Treballs previs. 23.266,70
APARTAT 01.01.08.01.02 Ventilacions. 453.735,50
APARTAT 01.01.08.01.03 Detecció de CO. 30.226,90
APARTAT 01.01.08.01.04 Protecció contra incendis. 115.936,91
APARTAT 01.01.08.01.05 Xarxa de connexió a terra. 18.583,78
APARTAT 01.01.08.01.06 Bombes contra inundacions. 7.753,64
APARTAT 01.01.08.01.07 Circuit tancat de televisió. 16.155,05
APARTAT 01.01.08.01.08 Megafonia 12.134,46
APARTAT 01.01.08.01.09  379.681,24
APARTAT 01.01.08.01.10 Electricitat. Mitjana tensió. 43.736,13
APARTAT 01.01.08.01.11 Telecomunicacions 7.826,20
APARTAT 01.01.08.01.12 Lampisteria. 14.040,50
APARTAT 01.01.08.01.13 Control d'accés i cobrament aparcament. 125.010,48
APARTAT 01.01.08.01.14 Gestió de places d'aparcament. 234.148,65

01.01.08.01 AparcamentSUBCAPÍTOL 1.482.236,14

1.482.236,14

NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import
SUBCAPÍTOL 01.01.00.01 ENDERROCS 60.945,33

01.01.00 ENDERROCSCAPÍTOL 60.945,33

SUBCAPÍTOL 01.01.01.01 EXCAVACIÓ REBAIX 663.671,99
01.01.01 MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 663.671,99

SUBCAPÍTOL 01.01.02.01 FONAMENTACIÓ 1.962.460,78
SUBCAPÍTOL 01.01.02.02 LLOSES I SOSTRES 2.297.276,36
SUBCAPÍTOL 01.01.02.03 PILARS I JÀSSERES 132.019,59

01.01.02 FONAMENTS I ESTRUCTURACAPÍTOL 4.391.756,73

SUBCAPÍTOL 01.01.03.00 IMPERMEABILITZACIÓ FONAMENTS 60.429,26
01.01.03 IMPERMEABILITZACIÓCAPÍTOL 60.429,26

SUBCAPÍTOL 01.01.04.00 SANEJAMENT 15.000,00
01.01.04 SANEJAMENT I DRENATGESCAPÍTOL 15.000,00

SUBCAPÍTOL 01.01.05.00  141.655,71
01.01.05 COBERTESCAPÍTOL 141.655,71

SUBCAPÍTOL 01.01.06.00 ARREBOSSATS I ENRAJOLATS 38.539,77
01.01.06 REVESTIMENTSCAPÍTOL 38.539,77

SUBCAPÍTOL 01.01.07.01 PAVIMENTS INTERIORS 87.159,34
SUBCAPÍTOL 01.01.07.02 ESGLAONS 8.450,22

01.01.07 PAVIMENTSCAPÍTOL 95.609,56

SUBCAPÍTOL 01.01.08.01 Aparcament 1.482.236,14
01.01.08 INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 1.482.236,14

SUBCAPÍTOL 01.01.09.00 APARELLS ELEVADORS 110.485,59
01.01.09 APARELLS ELEVADORSCAPÍTOL 110.485,59

SUBCAPÍTOL 01.01.10.00 MANYERIA 22.879,96
01.01.10 MANYERIACAPÍTOL 22.879,96

SUBCAPÍTOL 01.01.11.00 PINTURES 266.388,45
01.01.11 PINTURESCAPÍTOL 266.388,45

SUBCAPÍTOL 01.01.12.00 SEGURETAT I SALUT 135.902,40
01.01.12 SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 135.902,40

SUBCAPÍTOL 01.02.01.01 PAVIMENTS 257.128,02
01.02.01 PAVIMENTSCAPÍTOL 257.128,02

SUBCAPÍTOL 01.02.02.01 VEGETACIÓ 110.000,00

Euro
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Taula 2: Resum del pressupost de l’obra full 2 

El pressupost pel coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de 
SET MILIONS NOU CENTS CINCUANTA-SIS MIL CENT EUROS amb CINCUANTA 
CÈNTIMS. 

1.11. Terminis d’execució i de garantia 
 

Es preveu que el termini d’execució de les obres sigui d’un any i dos mesos. 
La informació completa en relació a aquesta previsió es pot consultar a 
l’Annex 16 de Planificació de l’obra. 

El termini de garantia es considera d’un any a contar a partir de la recepció de 
les obres. 

PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

SUBCAPÍTOL 01.02.02.02 TERRES 25.000,00
SUBCAPÍTOL 01.02.02.03 XARXA DE REG 55.000,00

01.02.02 JARDINERIACAPÍTOL 190.000,00

SUBCAPÍTOL 01.02.03.01 MOBILIARI URBÀ 15.000,00
01.02.03 MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 15.000,00

SUBCAPÍTOL 01.02.04.01 SEGURETAT I SALUT 8.471,59
01.02.04 SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 8.471,59

7.956.100,50

NIVELL 3: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01.00 ENDERROCS 60.945,33
CAPÍTOL 01.01.01 MOVIMENTS DE TERRES 663.671,99
CAPÍTOL 01.01.02 FONAMENTS I ESTRUCTURA 4.391.756,73
CAPÍTOL 01.01.03 IMPERMEABILITZACIÓ 60.429,26
CAPÍTOL 01.01.04 SANEJAMENT I DRENATGES 15.000,00
CAPÍTOL 01.01.05 COBERTES 141.655,71
CAPÍTOL 01.01.06 REVESTIMENTS 38.539,77
CAPÍTOL 01.01.07 PAVIMENTS 95.609,56
CAPÍTOL 01.01.08 INSTAL·LACIONS 1.482.236,14
CAPÍTOL 01.01.09 APARELLS ELEVADORS 110.485,59
CAPÍTOL 01.01.10 MANYERIA 22.879,96
CAPÍTOL 01.01.11 PINTURES 266.388,45
CAPÍTOL 01.01.12 SEGURETAT I SALUT 135.902,40

01.01 APARCAMENTSUBOBRA 7.485.500,89

CAPÍTOL 01.02.01 PAVIMENTS 257.128,02
CAPÍTOL 01.02.02 JARDINERIA 190.000,00
CAPÍTOL 01.02.03 MOBILIARI URBÀ 15.000,00
CAPÍTOL 01.02.04 SEGURETAT I SALUT 8.471,59

01.02 URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENTSUBOBRA 470.599,61

7.956.100,50

NIVELL 2: SUBOBRA Import
SUBOBRA 01.01 APARCAMENT 7.485.500,89
SUBOBRA 01.02 URBANITZACIÓ ESPAI CENTRAL DAMUNT L'APARCAMENT 470.599,61

01 Pressupost  PARC SANITARI PERE VIRGILIOBRA 7.956.100,50

7.956.100,50

NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 Pressupost PARC SANITARI PERE VIRGILI 7.956.100,50

7.956.100,50

Euro
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1.12. Justif icació de preus 
 

Pel pressupost general del present projecte s’han utilitzant les bases de 
dades de l’ITEC, i consta d’una justificació de preus que es desenvolupa a 
l’Annex 13 – Justificació de preus. 

1.13. Documents del projecte 
 

Document Número 1: Memòria I Annexes 
 

MEMÒRIA 

ANNEXES A LA MEMÒRIA 

Annex 1 Reportatge fotogràfic 

Annex 2 Urbanisme 

Annex 3 Topografia 

Annex 4 Geologia 

Annex 5 Hidrologia superficial 

Annex 6 Transit 

Annex 7 Disseny per a persones de mobilitat reduïda 

Annex 8 Estudi d'alternatives 

Annex 9 Instal·lacions 

Annex 10 Serveis afectats 

Annex 11 Moviment de terres 

Annex 12 Càlcul estructural 

Annex 13 Justificació de preus 

Annex 14 Revisió de preus 

Annex 15 Estudi de seguretat i salut 

Annex 16 Planificació de l'obra 

 

Document Número 2: Plànols 
 



 34 

0 Emplaçament 

1 Topografia 

2 i 3 Definició Geomètrica 

2 Planta 

3 Seccions Transversals 

4 Urbanització 

5 Instal·lacions 

6 a 11 Estructura 

6 Pantalles 

7 Fonamentacions 

8 Ancoratges 

9 Pilars i Seccions 

10 Jàsseres 

11 Rotors, Forjats i Vistes 3D 

 

Document Número 3: Plec De Condicions Tècniques 
Plec de Condicions Tècniques 

 

Document Número 4: Pressupost 
 

Amidaments 

Quadre de preus número 1 

Quadre de preus número 2 

Pressupost 

Resum de pressupost 

Últim full 

1.14. Altres disposicions 
 

D’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ha realitzat un 
Estudi de Seguretat i Salut en el treball, que constitueix el contingut de 
l’Annex número 17. 
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1.15. Conclusió 
 

Amb tot el que s’ha exposat en el present document i el que queda definit en 
els següents, es considera que el present projecte d’execució justifica i 
precisa de forma suficientment acurada les obres necessàries de cara a 
l’execució del projecte. 

Zúrich, Gener de 2012 

L’autor del projecte: 

 

 

 

Jacinto Jiménez Fuentes 
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3.	  Annexos	  
	  

3.1	  Annex	  de	  Reportatge	  fotogràfic	  
3.1.1. Perspectives aèries 
	  

	  

Imatge	  1:	  Perspectiva	  vista	  des	  de	  l’oest.	  

	  

	  

Imatge	  2:	  Perspectiva	  vista	  des	  del	  sud-‐oest.	  
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Imatge	  3:	  Perspectiva	  vista	  des	  del	  sud-‐oest.	  

	  

	  

Imatge	  3:	  Perspectiva	  vista	  des	  del	  est.	  
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3.1.2. Ubicació 

 

 

 	  

Imatge	  4:	  Ubicació,	  aproximació	  aèria	  des	  de	  l’àrea	  metropolitana	  de	  Barcelona	  
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3.2	  Annex	  d’Urbanisme	  
3.2.1. Urbanisme 
La parcel·la sobre la que és previst situar l’aparcament i l’edifici d’oficines forma part 
del solar interior al complexa d’edificis del Parc Sanitari Pere Virgili. L’aparcament es 
desenvoluparà en el subsòl de l’Àrea C2 de superfície 4.795 m2 i l’edifici 
administratiu en l’Àrea A7 de superfície 576 m2 assenyalades en el Pla Especial 
d’Ordenació del recinte. 
 
El planejament vigent correspon al Pla General Metropolità de 14 de juliol de 1976. 
Modificació del Pla Especial del recinte de l’antic Hospital Militar de Barcelona 
(Sector Nord), actualment Parc Sanitari Pere Virgili. Les ordenances aplicables son: 
Ordenances de l’Ajuntament de Barcelona. Ordenances Municipals (OOMM) Pla 
General Metropolità. Normativa del Pla Especial del recinte de l’antic Hospital Militar 
de Barcelona. 

3.2.2. Integració amb l’entorn urbà 
El nou espai d’us públic que queda definit a la superfície de l’aparcament s’integra 
amb l’entorn des dels punts de vista de connectivitat amb la xarxa urbana i des del 
punt de vista estètic. La manera en la qual es connecta el nou espai públic amb la 
via pública es la següent. 
 

- Organització d’un espai verd sobre l’aparcament i entre els edificis del 
complexa hospitalari a mode d’equipament públic i de pati per l’hospital. 
L’espai queda vorejat per voreres pavimentades que connecten amb els 
edificis perimetrals existents creuat per un carrer perpendicular, entre els 
edificis Mestral i Ponent que substitueix el vial perimetral contigu al carrer 
Esteve Terradas del 1r Pla Parcial, degut a la cessió d’espai públic per 
ampliar aquest carrer. 

- L’accés a aquest vial interior (que connecta el Sector Nord amb el Sud) des del 
carrer Esteve Terradas es produeix a través de dos vials paral·lels a les 
rampes de l’aparcament i ortogonal al propi carrer Esteve Terradas. 

- Paral·lelament als carrers d’accés de vehicles es situa l’accés de vianants, 
ambdós controlats per una caseta situada al costat del nucli d’accés per a 
vianants a l’aparcament, seguint per un tram paral·lel al carrer Esteve 
Terradas i un tram perpendicular a aquests. 

- L’entroncament amb l’avinguda de Vallcarca es resol a nivell de vehicles amb 
una rotonda que dóna accés al recinte superior, a l’aparcament i als 
magatzems. 

- L’accés de vianants té lloc al costat nord de la rotonda a través d’una plaça 
que dóna accés a les escales mecàniques, al local, a l’aparcament (com a 
vianants) i al CAP existent. 

 

En quant a la integració estètica del nou espai, es tindran en compte els 
colors dels paviments i voreres del carrer Esteve Terradas, la vegetació en 
quant a l’abrada i la jardineria, el mobiliari (bancs, papereres, faroles...) però 
sense deixar de banda la voluntat de crear un espai amb personalitat pròpia 
que serveixi com a primer aparador del Parc Sanitari Pere Virgili. 
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3.3.	  Annex	  de	  Topografia	  
 

3.3.1. Aixecament topogràfic 
 

S’ha realitzat un estudi topogràfic detallat realitzat amb coordenades UTM que 
permet precisar el projecte fins a nivell d’execució (veure plànol Annex Topogràfic i 
plànols). Les primeres conclusions son les següents. 
 
El terreny té un desnivell d’aproximadament 20 m entre el carrer Esteve Terradas i 
l’avinguda de Vallcarca. Tres quartes parts del mateix presenta una superfície plana 
amb un pendent mig d’un 2% descendent en sentit est-oest i un pendent d’un 1,5% 
en sentit nord-sud. La resta presenta un fort talús de 15 m de desnivell amb un 
pendent del 60% que acaba a nivell de l’avinguda de Vallcarca.  
 
S’han definit a més les cotes de punts interiors a la superfície de la parcel·la 
a excavar i punts fixos que serviran de base per estacionaments topogràfics 
de control de l’avanç de la construcció i pel replanteig. 

Es disposa també de les cotes de la galeria de interconnexió entre els dos 
edificis de l’oest del Parc, previs al talús esmentat prèviament.  
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3.4.	  Annex	  de	  Geologia	  
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3.4.1. Introducció 
 

El present annex descriu els resultat de l’estudi geotècnic dut a terme als 
terrenys del Parc Sanitari Pere Virgili per part d’una empresa especialitzada a 
finals de l’any 2001. L’empresa encarregada de l’estudi es Bosch i Ventayol, 
mentre que l’encarregada dels assaigs es també l’empresa Payma Cotas. 

La zona d’estudi s’estén des del carrer Esteve Terradas fins l'avinguda 
Vallcarca, formant una suau rampa topogràfica entre les cotes +82.5 m i la 
+80.0 m. A partir d'aquest darrer punt, hi ha un talús força pronunciat fins a 
la cota de l'avinguda de l'Hospital Militar, que correspon aproximadament a la 
cota +65.0 m. Aquest talús és actualment salvat per unes escales en forma 
de semicercle. 

L'aparcament subterrani disposarà de 5 plantes, amb una alçada total a 
excavar de l'ordre de 15 m. 

L'aparcament tindrà una forma rectangular, d'uns 150*40 m, i la seva darrera 
planta quedarà situada aproximadament a nivell de l'avinguda Vallcarca, és a 
dir a la cota +65.0 m. 

 

3.4.2. Objectius 
 

Els objectius del present estudi geotècnic són els següents: 

a) Anàlisi del context geològic de la zona, per tal d'identificar possibles 
processos geològics que poguessin afectar l'obra. 

b) Definició del perfil litològic del subsòl fins a una cota suficient per a la 
fonamentació de l'aparcament. 

c) Paràmetres geotècnic d'identificació, resistència i deformabilitat de 
les capes atravessades. 

d) Determinació de la cota del nivell freàtic, si es detecta en la 
profunditat investigada. Agressivitat de l'aigua al formigó. 

e) Anàlisi de les possibles solucions de fonamentació. Proposta d'una 
tipologia de fonamentació adequada des del punt de vista de la 
capacitat de càrrega, així com respecte dels assentaments posteriors 
a la construcció. 

f) Excavabilitat del terreny i dades per al càlcul de les empentes de 
terres contra els murs de contenció. 
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3.4.3. Treballs realitzats 
 

De cara a assolir aquests objectius, entre el 6 i el 9 d'agost del 2.001, es van 
efectuar els següents treballs: 

Perforació de 8 sondeigs a rotació i obtenció de mostra continua: 

Aquests sondeigs s'han efectuat amb sondes Rolatec RL-150 i RL-400, 
utilitzant bateria simple de diàmetre 101 mm. Donada l'estabilitat de les 
parets dels sondeigs, no va caldre revestir cap perforació. Els trams de roca 
més dura han estat perforats amb bateria doble giratòria, amb corona de 
diamant i circulació d'aigua. El diàmetre de perforació ha estat llavors de 86 
mm. 

Els testimonis obtinguts han estat descrits in situ per un geòleg, 
permanentment situat a l'obra. Totes les caixes de mostres han estat 
fotografiades, i els documents gràfics s'adjunten a la fi d'aquest annex. 

La fondària assolida en els diferents sondeigs ha estat la següent: 

S-1: 20.0 m S-2: 21.6 m S-3: 20.0 m S-4: 20.0 m S-5: 20.0 m S-6: 20.1 m 
S-7: 21.5 m S-8: 23.0 m 

D'aquest total de 166.2 metres perforats, 88.0 m corresponen a sòls i 78.2 
m s'han perforat en roques tipus sauló, dics porfírics, o pissarra. 

Inicialment s'havia previst perforar també alguns penetròmetres dinàmics, 
però davant l'evidència de que obtindrien rebuigs prematurs per la presència 
del substrat rocós, hem considerat millor substituir-los per sondeigs a rotació. 

A l'interior dels sondeigs s'han realitzat un total de 64 assaigs S.P.T., 
consistents en clavar un aparell normalitzat, mitjançant la caiguda 
automatitzada d'una massa de 63.5 kg de pes, amb una caiguda lliure de 76 
cm. El clavat s'efectua en quatre trams de 15 cm cadascun, denominant-se 
valor N a la suma dels dos valors més baixos dels tres darrers trams. 

Aquest valor N queda representat en les gràfiques del sondeig exposades en 
l'annex, encara que per fer els càlculs de resistència i deformabilitat del 
terreny s'ha utilitzat el valor Neo%t que correspon a multiplicar el valor N per 
un factor de 1.4. La justificació d'aquest procediment es descriu al final 
d'aquest capítol. 

També s'han extret 7mostres inalterades, amb un aparell de paret grossa 
amb camisa interior de PVC de 63 mm. L'aparell es clava al terreny de la 
mateixa manera que l'SPT, obtenint-se una mostra de 60 cm de longitud. Les 
mostres inalterades, més dues mostres parafinades de testimonis de roca, 
han estat traslladades al laboratori de l'empresa Payma Cotas, degudament 
acreditat per la Generalitat, on han estat objecte dels següents assaigs: 7 
assaigs de límits d'Atterberg. 7 assaigs de granulometria. 4 assaigs de tall 
directe ( consolidat i drenat). 9 assaigs de compressió simple. 
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En el plànol situat en els annexes es pot observar la situació de les 
perforacions realitzades, i també es presenta un recull fotogràfic dels treballs 
realitzats. 

A partir de les dades obtingudes s'han elaborat dos perfils geològics del 
subsòl. A continuació s'adjunta la columna detallada de cada sondeig efectuat 
així com els assaigs de laboratori corresponents. 

Correcció dels valors de colpeix SPT: 

El valor N de colpeix SPT, sense cap tipus de correcció, és el valor que apareix 
en les gràfiques de sondeig. Per tal d'utilitzar les múltiples correlacions 
existents entre els valors SPT i altres paràmetres geotècnic, s'ha de fer una 
correcció fonamental. Aquesta correcció es deu al fet que els sistemes 
moderns d'execució dels assaigs SPT asseguren una caiguda força lliure de la 
massa, mentre que en els mètodes antics, amb els quals es varen fer les 
correlacions, la caiguda no era totalment lliure. 

El càlcul d'aquesta correcció, es basa en el mètode proposat per A.W. 
Skempton (1986), Geotecnique 36, n° 3, pp. 425-447 "Standard penetration 
test procedures and the effects in sands of overburden pressure, relative 
density, particle size, ageing and overconsolidation". 

Seguint el criteri d'aquest autor, el colpeix observat N s'ha de corregir al valor 
que s'hauria mesurat utilitzant una energia de colpeix específica. 

El valor que es proposa és el d'un 60% de l'energia teòrica de caiguda lliure. 
Inclús en el cas de caiguda automàtica, es produeix una dissipació d'energia, 
deguda a pèrdues en el cop contra l'enclusa, i també per l'absorció a les 
barnilles. L'energia obtinguda amb els nostres sistemes, seguint el raonament 
de Skempton, ha de ser pròxima al 70-75%, i per tant la correcció que s'ha 
d'aplicar és de l'ordre de 1,2 . 

També s'ha d'aplicar una altra correcció, ja que el pren mostres utilitzat no 
porta una camisa interior de zenc. Segons Skempton, aquesta correcció és de 
1,2 , amb la qual cosa la correcció global ha de ser de l'ordre de 1,4 - 1,5 . 

 

En definitiva, segons el nostre criteri, els valors obtinguts en els assaigs SPT 
N, s'han de multiplicar per un factor mínim de 1.4 per a obtenir el valor 
Neo«*, amb el que es podran realitzar correlacions amb altres paràmetres 
geotècnic. 
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3.4.4. Context geològic 
 

La zona d'estudi se situa a la zona alta del pla de Barcelona, en el sector 
comprés entre els turons de la Creueta del Coll i el del Putget, a prop del Coll 
dels Penitents. 

El passeig central del Parc Sanitari Pere Virgili, en el que es construirà 
l'aparcament projectat, forma una plataforma elevada respecte de la riera de 
Vallcarca, que baixa pel l'avinguda Hospital Militar, i també, en menor mesura, 
sobre el torrent de Can Gomis, que baixa pel carrer Esteve Terradas. 

El passeig es desenvolupa entre les cotes +82.5 m i la +80.0 m, referides al 
plànol que ens ha estat facilitat, mentre que l'entrada per l'avinguda Vallcarca 
se situa al voltant de la cota +65.0 m aproximadament. 

Aquest talús de 15.0 m d'alçada és salvat per unes escales de planta 
semicircular, així com per l'ascensor d'accés. 

Les cotes d'inici de cada sondeig han estat les següents: 

S-1: +82.3 m S-2: +82.3 m S-3: +79.4 m S-4:+81.3m S5: +80.6 m S-6: 
+80.2 m S-7: +80.0 m S-8: +79.4 m 

Geològicament, el subsòl del passeig és format per sediments col·luvials 
(argilosos i detrítics) d'edat quaternària, que reposen damunt d'un substrat 
paleozoic, constituït en la zona més propera a l'avinguda de l'Hospital Militar 
per pissarres, però format per granit alterat a sauló a la resta del solar. 

El contacte entre el granit i les pissarres, és per medi d'una falla normal, que 
creua transversalment el passeig, de manera que en els sondeigs S-3 i S-7, 
situats en els proximitats de les escales semicirculars, el substrat és de 
pissarres, mentre que en la resta de sondeigs el substrat rocós és de granit 
alterat a sauló. 

Unitat quaternària: 

Aquesta unitat està precedida per una capa de rebliment antròpic, 
generalment de poc gruix (0.4-2.0 m), però que assoleix 3.6 m de potència 
en el S-3, 4.3 m en el S-7, i 6.5 m en el S-8. 

Es tracta d'un rebliment sorrenc i argilós. amb graves i restes de runes, que 
augmenta de gruix en la zona propera al talús que domina l'avinguda de 
l'Hospital Militar. 

Pel que fa al terreny natural, és format per una argila marró i vermella, que 
conté graves i sorres de pissarra i de granit, en la que s'intercalen nivells de 
graves i sorres de pissarra i de granit, amb matriu argilosa marró. Les graves 
són de morfologia subangulosa. 
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El trànsit entre aquests dos tipus de terrenys és gradual, per augment o 
disminució del percentatge de cadascuna de les fraccions que els integren. En 
ocasions s'identifiquen nivells de llim marró clar, que al seu sostre poden tenir 
una petita costra calcària (20 cm de gruix al S-6). 

L'estructura d'aquests sediments és subhoritzontal a prop de la superfície 
topogràfica, però cap a la base s'adapta a la topografia del substrat, que 
forma un paleorrelleu. 

El gruix dels sediments quaternaris no és homogeni al llarg del passeig. Els 
valors mínims s’obtenen en la zona central: S-4, S-5 i S-6, on hi ha entre 5.4-
6.7 m d'argiles i graves. 

En canvi, cap al carrer Esteve Terradas hi ha 11.5 m de gruix de sediments 
quaternaris en el S-1 i 12.1 m en el S-2. A l'altre extrem, el gruix total de 
rebliments més sediments quaternaris encara és més gran: 15.1 m en el S-8, 
15.5 m en el S-3 i 16.0 m en el S-7. 

Així doncs, el substrat rocós forma una elevació o umbral en el centre del 
passeig, quedant a major profunditat en els extrems del futur aparcament, 
especialment en el sector més proper a l'avinguda de l'Hospital Militar. 

Substrat rocós: 

L'aparcament queda creuat per una important fractura, probablement una 
falla normal, que posa en contacte el granit de la franja que hi ha al peu de 
Collserola, amb les roques metasedimentàries paleozoiques del bloc dels 
turons (Putget-Creueta del Coll). 

Així doncs, el substrat rocós en els S-3 i S-7, situats en l'extrem de 
l'aparcament més proper a l'avinguda de l'Hospital Militar, és format per una 
pissarra gris-verdosa, possiblement d'edat cambroordovícica. 

En canvi, a la resta de perforacions, el substrat és format per granit alterat a 
sauló. 

Tan el sauló com les pissarres estan travessades per dics de roques 
porfíriques, com el detectat en el S-5. La orientació espacial d'aquests dics 
no ens és coneguda, i pot ser diferent de la representada en els perfils 
geològics adjunts. 

  



 8 

3.4.5. Geotècnia 
 

En aquesta secció es presenta el model geotècnica del terreny, descrivint les 
característiques geotècniques de les capa. Per a la seva descripció litològica 
detallada vegeu el capítol anterior i les gràfiques de cada sondeig. 

Rebliment superficial: 

Es tracta d'un material molt heterogeni, format per sorres, argiles i restes de 
runa i totxanes. En general es tracta de materials fluixos, amb valors SPT que 
han oscil·lat entre N=7-25 (N6o%=10-35, veure definició de Neo% a 
l’apartat: 3.4.3). 

Argila marró i vermella amb graves i sorres de pissarra: 

Es tracta de sòls de plasticitat baixa a mitja, amb humitat inferior al límit 
plàstic. El límit líquid se situa entre 25-33 i l’índex de plasticitat entre 6-15. 
El terreny es classifica generalment com a CL a la taula USCS, si bé pot ser 
CL-ML en els trams més llimosos. 

La humitat està habitualment compresa entre 10-20%, i el límit plàstic és de 
18-20. 

En les granulometries efectuades, el percentatge de partícules fines és del 
50-65%, és a dir que sempre hi ha força graveta i sorra de pissarra i de 
granit. 

Cap de les capes perforades en els sondeigs conté sulfats o altres agents 
nocius al formigó, ni té comportaments expansius. 

La compressió simple, mesurada "in situ" amb un penetròmetre soil test, 
presenta valors variables entre sòls compactes i durs, amb valors mínims de 
1.25 kg/cm2, fins a >4.5 kg/cm2. 

Al laboratori els valors han oscil·lat entre 1.0 i 5.2 kg/cm2. La densitat del 
terreny és de 1.97-2.13 Tm/m3. L'índex de buits és baix: 0.37-0.57. 

Són sòls no saturats, amb graus de saturació del 70-90%, i clarament 
preconsolidats, per carbonatació i dessecació. 

En els assaigs SPT s'han obtingut valors entre N=15-40 ( Neo%=21-56). 

S'han efectuat quatre assaigs de tall directe i s'han obtingut els següents 
paràmetres: cohesió: 0.19-0.35 kg/cm2, angle de fricció: 20.0-31.0° 

Els mòduls de deformació han de ser de l'ordre de 500 kg/cm2 en les argiles 
més compactes. 

Nivells intercalats de graves i sorres de pissarra i granit: 
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Són capes detrítiques amb matriu argilosa marró, en les que el percentatge 
de partícules fines arriba a ser de l'ordre del 35%. 

Es classifiquen com a GC o SC en la taula USCS. Són sediments mitjanament 
densos a densos, amb valors SPT compresos entre N=13 a rebuig, amb valors 
mitjos de N=35 (N6O%=48). 

Substrat rocós: 

La major part del substrat rocós és format per granit alterat a sauló. En 
general el grau d'alteració correspon als graus IV-V de l'escala internacional, 
si bé cap a la base dels sondeigs poden arribar a detectar-se alteracions a 
grau lll-IV, és a dir granit moderadament alterat. 

Els assaigs SPT reflecteixen aquesta alteració, ja que en les zones superficials, 
més alterades, s’obtenen valors des de N>51 fins a resultats de rebuig 
(N>100), però aconseguint fer penetrar l'aparell més de 25 cm. 

En canvi a les zones menys alterades, el rebuig s'obté amb 5-20 cm de 
penetració. 

Els dics de pòrfir granític estan menys alterats, especialment el detectat en el 
sondeig S-5. Mostres d'aquest dic han donat valors de compressió simple de 
28-36 kg/cm2. L'índex RQD en el dic és de 80-90. 

Pel que fa a les pissarres, són materials també alterats, i a més fracturats. 
L'índex RQD és nul, i els SPT ofereixen valors de N=38 a rebuig, si bé la major 
part dels efectuats aconsegueixen penetrar plenament. 

En les rodalies de la falla que separa el granit de les pissarres és probable la 
presència de roques fortament fracturades, constituint una mena de milonita 
alterada. 

3.4.6. Hidrologia subterrània 
 

Durant l'execució dels sondeigs no s'ha detectat la presència d'aigua en cap 
d'ells. En qualsevol cas són possibles petits fluxos esporàdics per la base 
d'alguna capa de graves, o per les fissures de les pissarres en la zona propera 
a la falla que les separa del granit. 
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3.4.7. Conclusions 
 

Estudi de la fonamentació:  

La cota de solera dels soterranis se situarà aproximadament a uns 15.0 m per 
sota de l'actual superfície on s'han perforat els sondeigs, és a dir al voltant 
de la cota +65.0 m. 

A aquesta cota, l'excavació estarà situada majorment en el substrat rocós de 
granit alterat a sauló. Tan sòls en el sector més proper a l'avinguda Vallcarca, 
el substrat rocós estarà format per pissarres que situen el seu inici cap a la 
cota +63 a +64 m. 

En aquestes condicions, l'estructura de pilars interiors de l'aparcament es 
podrà fonamentar amb sabates directes, recolzades en el sauló. En la zona 
dels sondeigs S-3 i S-7, el substrat serà de pissarres, i tal caldrà aprofundir 
una mica els fonaments, per medi de petits pous de 2-3 m de fondària. 

Amb un coeficient de seguretat de F=3, ja inclòs, tant les pissarres com el 
granit alterat a sauló poden suportar tensions de l'ordre de qa=5.0 kg/cm2. 

Per a les càrregues previstes, els assentaments seran poc significatius, 
inferiors a 1.0 cm. 

Excavació i empenta de terres: 

L'excavació dels soterranis serà fàcil en els sediments d'argiles i graves 
quaternàries, i precisarà de maquinaria convencional potent per a l'extracció 
del sauló. En algun sector, com a les rodalies del sondeig S-5, la presència de 
dics de pòrfir granític, més dur, pot obligar a la utilització de martell picador. 

La proximitat de l'excavació als edificis existents, fa que aquesta hagi de fer-
se a l'abric de pantalles contínues prèvies. En principi el terreny és prou 
compacte i cohesiu, així com absent de nivell freàtic, com per a que els 
panells de pantalla siguin estables i no calgui utilitzar bentonita. 

Per al càlcul de les empentes de terres contra les pantalles, és poden adoptar 
els següents paràmetres de resistència al tall: 

En el rebliment  

- Cohesió: 0.0 kg/cm2. 
- Angle de fricció: 24°  
- Densitat: 1.9 Tm/m3. 

En les argiles amb graves  

- Cohesió: 0.25 kg/cm2.  
- Angle de fricció: 27°  
- Densitat: 2.0 Tm/m3. 
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En les graves amb matriu argilosa:  

- Cohesió: 0.10 kg/cm2.  
- Angle de fricció: 30°  
- Densitat:  2.1 Tm/m3. 

En el sauló:  

- Cohesió: 0.15 kg/cm2.  
- Angle de fricció: 38°. 
- Densitat: 2.3 Tm/m3. 

La base de les pantalles se situarà en el substrat rocós de sauló o de 
pissarres. La resistència per punta mínima de la pantalla serà de l'ordre de 
12-15.0 kg/cm2, sempre que l’encastament de la punta sota el darrer 
soterrani sigui de l'ordre de 3-4 m. La fricció lateral unitària serà de 0.25 
kg/cm2. Aquests valors ja porten incorporat un coeficient de seguretat de 
F=3. No hi haurà assentaments diferencials entre pantalles i pilars interiors. 

Si es fan ancoratges laterals, la tensió d'arrencament última de les 
argiles/graves és de 3.0 kg/cm2, i de l'ordre de 5.0 kg/cm2 en el sauló. 
Tanmateix aquests valors haurien de ser confirmats per assaigs 
d'arrencament in situ. 

L'execució de les pantalles pot ser dificultosa en el sauló, i especialment per 
travessar els dics de pòrfir granític com el del sondeig S-5. En aquest darrer 
cas considerem casi segur que s'haurà de recórrer a la utilització del trepà. 
Per aquest motiu, i donat que una bona part de les pantalles es 
desenvoluparan en el sauló, podria ser interessant analitzar la possibilitat 
d'utilitzar una hidrofresa. 
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3.4.8. Annex fotogràfic 
 

Ubicació dels sondeigs: 
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3.4.9. Annex de perfi ls geotècnic 
 

Perfils geotècnic i posició dels sondeigs. 
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3.4.10. Annex de gràfiques de sondeig 
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3.4.10. Gràfiques de sondeig 
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3.4.11. Annex d’assaigs 
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3.5.	  Annex	  d’Hidrologia	  superficial	  
3.5.1. Objectius 
L’objectiu d’aquest annex la determinació del cabal d’aigua que serà necessari 
evacuar com a conseqüència de l’escorrentia superficial de les aigües pluvials. 
Es consideraran dues fases d’anàlisi. En primer lloc la fase constructiva i en 
segon lloc l’escorrentia a la urbanització final  

3.5.2. Càlcul per mitjà del mètode racional 
A continuació es presenta la formulació del mètode racional de càlcul 
d’escorrentia superficial. 

 

 

 

Juntament amb els valors de L, J, I i P0 el sistema queda determinat. 

El significant dels anteriors coeficients i les unitats de treball son les següents 
per la correcta aplicació de la formulació: 

Q: Cabal d’escorrentia. 

 [Q]=m3/s 

C: coeficient d’escorrentia 

 [C]= adimensional 

I: Intensitat de precipitació. Es pren en correspondència al temps de 
concentració Tc. Per obtenir-la s’utilitzen les corbes IDF de Barcelona. 

 [I]=mm/h 

A: àrea de la conca de concentració de les aigües. 

 [A]=km2 

Tc: temps de concentració. Es calcula segons la formula de Tevez present a la 
formulació exposada. 

 [Tc]=h 

L: màxima longitud a ser recorreguda per l’aigua. 
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 [L]=km 

P: valors de precipitació. 

 [P]=mm 

J: Pendent mitja de la conca. 

 [J]= adimensional 

 

Corbes IDF: Observatori Fabra (sèrie 1927-1993). 

3.5.3. Fase constructiva 
Pel primer cas, la fase constructiva, la pitjor situació possible es dona quan 
l’excavació de la zona d’aparcament arriba a la cota de la fonamentació de 
l’edifici d’oficines ja que en aquest moment l’àrea de la conca de concentració 
d’aigües suma d’una banda la superfície ocupada pels aparcaments i de l’altre 
la superfície ocupada per l’edifici. En aquestes condicions s’obté: 

 L = 0,172 km 

J = 0,0209 

A = 0,00448 km2 

Tc = 0,164 h 

I = 165 mm/h Segons corbes IDF (per període de retorn de 10 anys) 

PD = 3960 mm 
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P0 = 1,5 mm 

P’0 = 1,95 mm 

C = 0,996 

K = 1,0074 

Q = 0,21 m3/s 

Es rellevant senyalar que donat que el calaix on es situen els aparcaments 
està obert pel costat est, no serà necessari bombejar les aigües acumulades 
al fons del calaix de retorn a la cota de superfície com es fa habitualment en 
la construcció d’aparcaments subterranis. L’aigua es guiarà per mitja del propi 
pendent del terreny cap el clavegueram de l’avinguda Vallcarca, i tan sols 
puntualment caldran bombes d’aigua, en moments en els quals els desnivells 
de l’excavació no propiciïn l’evacuació directa de l’aigua. Per tant l’única 
mesura a contemplar serà la de deixar unes petites rases que puguin conduir 
les aigües en un moment donat, a més d’unes conduccions com les que es 
calcularan més endavant per portar l’aigua a les escomeses del clavegueram 
en el tram final del costat est. 

 

3.5.4. Urbanització 
En quant a la situació final de superfície urbanitzada, cal recordar que la 
urbanització tindrà una superfície parcialment enjardinada. Pel següent càlcul, 
de cara a preveure la situació més desfavorable, es considera que el sol 
enjardinat està completament saturat i que per tant tota l’aigua caiguda 
sobre la urbanització es aigua susceptible d’escorrentia, i per tant no es 
atrapada per la infiltració i drenatge propis dels jardins. 

L = 0,127 km 

J = 0,0368 

A = 0,003526 km2 

Tc = 0,117 h 

I = 190 mm/h Segons corbes IDF (per període de retorn de 10 anys) 

PD = 1,5 mm 

P’0 = 1,95 mm 

C = 0,996 

K = 1,0049 

Q = 0,185 m3/s 
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3.5.5. Canonades 
Corresponent a la fase urbanitzada, seguidament es comprova el diàmetre 
necessari de les canonades de drenatge de l’escorrentia superficial. 
S’instal·laran tubs de PVC de 350 mm de diàmetre interior. El càlcul es fa per 
mitjà de la formula de Manning. 

  

Amb els valors: 

Diàmetre interior:   D = 0,350 m 

 Radi hidràulic:   Rh = D/4 = 0 ,0875 m 

Àrea interior de la secció:  A = 0,0962 m2 

 Pendent de la lamina d’aigua:  J = 3,6% 

 Paràmetre de rugositat PVC: n = 0,011 

S’obté la velocitat mitja de l’aigua: 

 v = 3,44 m/s 

Amb el qual el cabal resulta de:  

 Qmâx = 0,331 m3/s 

De manera que Qmàx = 331 l/s > 185 l/s essent només el 55% de la capacitat 
de la canonada. La qual cosa deixa un marge prou ample per avingudes 
d’aigua més grans. 
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3.5.6. Sistema de drenatge 
El sistema de drenatge estarà conformat pels següents elements: 

• Sota la capa de sauló o de terra vegetal es col·locarà un geotèxtil 
drenant y filtrant, resistent a les arrels. 

• Sota el geotèxtil es col·locarà una capa de graves de 20 cm, que 
conduirà l’aigua cap els drens. 

 

 

Figura: Secció del drenatge de la jardineria. 

• Sistema de drens ramificats amb canonades de PVC que condueixin 
l’aigua fins la canonada principal de 350 mm situada al costat de cota 
més baixa. Les rases tindran unes dimensions de 450 mm. 

• El valor de la pendent en direcció de la màxima pendent serà del 
3,68%. 

• Sota la capa de graves i les rases s’hi disposarà una capa material 
adequat fins la coberta de l’aparcament. Sobre la coberta es disposarà 
una capa d’entre 5cm i 20cm de formigó HA-25/P/20/IIa armada amb 
malla electrosoldada de 150x150x6mm, seguida d’un geocompost 
amb funció drenant y una geomembrana amb funció 
impermeabilizadora per protegir la coberta final dels aparcaments. 

• Es disposaran les ramificacions dels drens superficials amb reixa 
superior per a la recollida de les aigües d’escorrentia que discorrin pel 
paviment,  que  descarregaran  en  la  rasa  drenant  més pròxima. Els 
detalls d’aquests drens superficials son una amplada superior de 18,5 
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cm i inferior de 15 cm (model MD-150). Una altura de 21cm longitud 
variable, adaptable als contorns de la jardineria i carreteres. Es 
connectaran amb la rasa drenant més propera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Reixa de drenatge superficial. 

 



 1 

3.6.	  Annex	  de	  Transit	  
3.6.1. Afectació a les vies circulatòries 
La principal afectació a les vies circulatòries circumdants a l’obra vindrà 
donada per la intensa circulació de camions. La màxima intensitat d’afluència 
de camions es donarà, en una primera etapa, durant el període de construcció 
de les pantalles amb l’arribada de camions formigonera i el transport de les 
armadures i també durant l’etapa d’excavació. 

Els dos accessos a l’obra son per l’est pel carrer Esteve Terrades i per l’oest 
per l’avinguda Vallcarca. Donat el desnivell existent entre els 2 carrers, i entre 
la cota inicial de construcció i l’avinguda Vallcarca, l’accés per aquest carrer 
no es podrà efectuar fins que l’excavació estigui ben avançada i les cotes 
estiguin més igualades. Això suposa que durant la fase de preexcavació, 
construcció de les pantalles, i excavació inicial del calaix, l’accés a l’obra 
només es podrà efectuar des del carrer Esteve Terrades. D’altre banda, quan 
la cota de l’obra a mesura que s’excavi s’allunyi de la cota del carrer esteve 
terrades, els accessos passaran a ser únicament per l’avinguda Vallcarca. 

Un altre etapa crítica serà durant l’arribada de l’estructura prefabricada que 
comportarà la presència de camions de gran tonatge i grues per a la 
col·locació de l’estructura. Aquests camions son molt menys àgils i 
maniobrables i poden paralitzar momentàniament les vies circulatòries. 
L’arribada de camions formigonera pels elements de formigonat in situ de 
l’estructura i concretament de les capes de compressió dels forjats també 
serà rellevant. 

Els camions que transporten les bigues prefabricades pretesades,  les plaques 
prefabricades pretesades i els pilars hauran de tenir permisos especials pel 
transport dels elements que sobrepassin els 12m. Es demanarà permís a 
l’administració per donar accés a la ciutat als camions per les vies que 
aquesta recomani i en els horaris i condicions que estableixi. 

L’accés a l’obra de grues i camions amb elements de més de 12m s’ha previst 
majoritàriament per l’avinguda Vallcarca. Les tanques existents s’eliminaran 
provisionalment per donar una major apertura que faciliti l’entrada dels 
camions sense que aquests hagin d’obrir angle ocupant dos carrils o inclús el 
carril contrari. Els camions podran estacionar a l’àrea entre l’obra i l’avinguda, 
on actualment hi han uns aparcaments a cel obert, amb prou espai com per 
entrar a l’obra sense gaires maniobres. Un cop a dins la grua descarregarà els 
camions. 

Les intensitats d’afluència es preveuen com: 

• Fase de formigonat de pantalles: un camió cada 5-10 minuts durant 
aproximadament una hora per cada formigonat de 2 panells de 
pantalla. 
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• Excavació: 1 camió cada 10 minuts de mitjana durant tota la jornada 
de treball. 

• Construcció de l’estructura prefabricada: 1 camió cada 25 minuts. 
Camions de gran tonatge i longitud. 

• Formigonat in situ: 1 camió cada 25 minuts. 
• Formigonat in situ de la capa de compressió: 1 camió cada 5-10 

minuts 

 

3.6.2. Planificació dels accessos 
El carrer Esteve Terrades esta consta de dos sentits de circulació amb dos 
carrils per sentit. Els dos sentits estan separats per una mitjana enjardinada. 
La connexió entre l’obra i el carrer es fa per mitja d’una petita desviació del 
sentit ascendent del carrer, pensada per facilitar el canvi de sentit (i la 
incorporació als carrers de servei del complexa hospitalari) i que serà molt 
aprofitable de cara a la parada dels camions abans d’entrar a l’obra sense 
bloquejar cap carril del carrer Esteve Terrades, i de cara a la incorporació al 
carrer quan els camions abandonin l’obra; incorporació gestionada per 
senyalització semafòrica. Aquesta petita àrea pel canvi de sentit estarà, això 
si, oberta també a l’ús dels vehicles particulars. La connexió entre l’àrea 
anteriorment descrita i la obra es farà per mitjà de dues rampes, una 
d’entrada i una de sortida, situades a cada extrem del costat oest de l’obra. 
D’aquesta manera les entrades de camions no es veuran afectades per les 
sortides i el carrer serà menys vulnerable a ser tallat per un camió que hagués 
d’esperar a que un camió sortís abans de poder entrar com passa normalment 
a les obres. Es dedicarà un treballador per gestionar possibles problemes 
puntuals, comunicar-se amb l’encarregat d’obra i per rebre i donar indicacions 
als camions que arribin. Periòdicament es dedicarà també un treballador a 
netejar el carrer de fangs amb una manega o inclús amb passades de 
maquinària respalladora. 

Pel que fa a l’avinguda Vallcarca, tal i com s’ha comentat anteriorment, 
s’eliminaran les tanques existents per donar una major apertura que faciliti 
l’entrada dels camions sense que aquests hagin d’obrir angle ocupant dos 
carrils o inclús el carril contrari. La zona entre l’avinguda Vallcarca i l’obra es 
prou amplia com per permetre la maniobra de grans camions, fins i tot un cop 
començada la construcció de l’edifici d’oficines adjacent als aparcaments. A 
més s’hi uneix una gran àrea dedicada als aparcaments a cel obert de la qual 
també podran disposar els camions per maniobrar i per estacionar mentre 
esperen a que l’entrada de l’obra quedi accessible, per exemple mentre surt 
un altre camió. D’aquesta manera s’evita novament la situació en la que un 
camió queda parat al carrer bloquejant un carril mentre un altre surt. 
Aquestes condicions seran especialment útils per rebre els camions 
encarregats de portar els elements de més llargs de l’estructura prefabricada 
de l’entorn dels 12 m, i també en quant a la rebuda de grues de gran tonatge 
dedicades a la col·locació dels elements estructurals. De la mateixa manera, 



 3 

es dedicarà personal a la coordinació dels fluxos de camions, la senyalització 
provisional i a la neteja. 

3.6.3. Circulació interna 
En quant a la circulació dins de l’aparcament, concretament en la fase de 
construcció de les pantalles, en la qual les instal·lacions de l ‘hidrofresa per la 
recuperació de la bentonita dels fangs ocupen la major part de l’espai, la 
circulació es farà al voltant d’aquestes instal·lacions situades al centre de 
l’obra i en sentit contrari a les agulles del rellotge de forma que els camions 
arribin per una de les rampes, envoltin l’obra i surtin per la segona rampa. Una 
vegada instal·lades las cimentacions y las primeres columnes, la circulació 
tornarà a funcionar en un sol sent de forma que se rodegin les columnes tal i 
como faran els vehicles usuaris del pàrquing final. Com es Logic, en la fase 
d’excavació la circulació serà segons l’esquema d’excavació, amb dues 
sortides pel costat est que es suprimiran quan la cota de l’excavació hagi 
descendit prou com per poder sortir pel costat est més còmodament que per 
l’anterior. 
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3.7.	  Annex	  de	  disseny	  per	  a	  persones	  
de	  mobilitat	  reduïda	  

3.7.1. Normativa 
Es segueix l’article 28.1 del “Decret 135/1995 de 24 de març, de 
desplegament de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 
Codi d’accessibilitat” del DOGC.  

3.7.2. Aplicació 
- Les pendents de la urbanització superficial son en qualsevol punt menors al 
3,7%, molt menors al màxim del 8% establert per la normativa.  

- Les pendents de les naus dels aparcaments son solament del 2% i 
únicament en direcció longitudinal. Com els les places pels vehicles de les 
persones de mobilitat reduïda estan tots col·locats de forma transversal a la 
direcció de la pendent, quan una persona en cadira de rodes es situa paral·lel 
al seu vehicle, la seva cadira no es veu afectada per la pendent.  

- Els accessos des del carrer Esteve Terrades es fan des de la urbanització 
superior, dotada d’ascensors que donen als passadissos interiors dels 
aparcaments, on es pot inscriure un cercle de 1,5 m de diàmetre de forma 
que es garanteixi la capacitat de maniobra per les persones en cadires de 
rodes.  

- Les places d’aparcament per a les persones de mobilitat reduïda son les més 
properes als nuclis d’ascensors. 

- S’instal·laran polsadors d’ascensors amb numeració Braille pels invidents. A 
més el botó exterior per trucar l’ascensor indicarà el numero de la planta 
actual de mode que l’invident sàpiga com pot comprovar la planta en la que 
està. 

- A cada parada de l’ascensor aquest informarà verbalment i visualment del 
número de la planta a la que s’arriba. 

- Es disposaran passamans a ascensors i escales que indiquin el començament 
del desnivell abans d’arribar als graons. Els passamans seran rodons i 
ergonòmics de manera que s’evitin els racons i zones abruptes que poguessin 
lesionar les mans per cops o talls. 

- Es construiran 20 places adaptades en total, superant els requeriment de la 
llei que estableix una plaça per cada 33 places convencionals. 

- Les dimensions de les places seran de 3,5 m d’ample per 5 m de longitud. 
Aquestes es pintaran de color blau de manera que siguin fàcilment 
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identificables a una certa distància, a més de dibuixar-hi el símbol 
internacional de l’accessibilitat. 

- Les escales estan conformades per 9 esglaons, un replà i uns altres 9 
esglaons complint la normativa de no superar els 12 esglaons. El replà es 
major de 1,2 m d’ample i els esglaons son de 30 cm de longitud per 15 cm 
de profunditat. A més es compleix també que l’amplada del passadís, de 1,7 
m, sigui superior als 1,5 m. 

- Els graons estaran dotats de cintes antilliscaments i marques fosforescents 
per una fàcil visualització inclús a les fosques. 

- S’instal·laran lavabos adaptats per a les persones de mobilitat reduïda, el 
els quals aquestes podran maniobrar en espais de diàmetres inscrits majors 
als 1,5 m. S’hi instal·laran barres de recolzament i accessoris de bany a una 
altura accessible d’aproximadament 1,0 m. 

- Els terres de totes les superfícies dels aparcaments no seran lliscants. Es 
donarà una capa de pintura que millori l’adherència a la zona d’aparcaments a 
més d’accentuar-ne la rugositat per millorar l’adherència en mullat. Els 
accessos per les rampes estaran acabats amb superfícies amb relleu per a 
l’evacuació de l’aigua i millora de l’adherència.  

- Es tindrà cura de no deixar obstacles a les zones peatonals durant la fase 
constructiva. 
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3.8.	  Annex	  Estudi	  d’Alternatives	  
3.8.1. Introducció 
S’utilitza un anàlisis multicriteri d’ajuda a la decisió per justificar la validesa de 
la solució adoptada front a altres solucions. La base de la avaluació es la 
satisfacció diferencial que diferents alternatives tenen sobre diferents 
avantatges. Als diversos avantatges se li assignarà un valor relatiu que en 
major o menor mesura serà assolit per les diferents alternatives depenent de 
fins a quin punt dites alternatives aporten els esmentats avantatges. Les 
alternatives aniran així acumulant així una puntuació de cara a l’elecció final. 

3.8.2. Descripció de les alternatives 
 

Alternativa 0: 

No es contempla la denominada alternativa zero de no actuació donat que la 
viabilitat de l’explotació econòmica ja es va establir en el seu moment per 
part de la cúpula de direcció del Parc Sanitari Pere Virgili. Es van tenir en 
compte també els arguments de no actuació, com les molèsties als malalts 
durant una obra de llarga duració, l’afectació dels serveis, etc. i es va arribar a 
la decisió de construir els aparcaments, de manera que el replantejament 
d’aquesta decisió arribats a aquest punt està fora de lloc. 

Alternativa 1: 

Aparcaments soterrats de 5 plantes i la corresponent urbanització superficial. 
De forma adossada a l’aparcament es construirà també un edifici d’oficines 
que no es l’objecte fonamental d’aquest projecte. 

L’aparcament es distribueix en cinc plantes soterrades, amb els accessos de 
vehicles per una banda des del carrer Esteve Terradas i per l’altre des de 
l’avinguda de Vallcarca. L’entrada i la sortida pel carrer Esteve Terrades 
connecten amb els laterals sud i nord de la primera planta soterrada (planta -
1), respectivament. L’entrada i sortida per l’avinguda Vallcarca connecten 
amb l’ultima planta (planta -5) de l’aparcament pel costat oest. 

Cada planta s’organitza en dues naus paral·leles en sentit longitudinal est-
oest. Cada nau tindrà un sol carril de circulació central en un sol sentit i 
aparcament a cada costat, que connectarà amb el carril de l’altre nau formant 
un circuit tancat. Aquest circuit es connecta amb els accessos i les rampes 
que connecten les plantes. La connexió entre plantes es fa a través de dues 
rampes semicirculars col·locades als extrems de les naus, de 7 m de radi mig 
i 14% de pendent. La rampa situada al costat oest és descendent i la de l’est 
ascendent, això permet pujar o baixar directament totes les plantes. Per 
optimitzar la circulació és previst instal·lar un sistema de detecció i 
informació de places lliures. 
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L’excavació es du a terme en el recinte que delimitaran les pantalles de 
formigó in situ perforades per mitja d’una hidrofresa acompanyada de les 
instal·lacions de reciclatge dels lodes bentonítics. Aquest procediment 
reduirà terminis i sorolls, a més de garantir una bona unió de les pantalles a la 
cota més profunda, evitant el teclejament i les operacions de reparació de les 
pantalles. Les pantalles es fixaran amb ancoratges actius provisionals que es 
retiraran en quant es puguin transmetre els esforços als forjats. Les 
cimentacions estaran conformades per les pantalles perimetrals i per sabates 

Aquesta alternativa es caracteritza per un gran espai llibre d’obstacles 
estructurals degut a la gran separació existent entre els recolzaments, que es 
donen a les pantalles d’un dels costats majors, un recolzament intermedi a 
una jàssera que recorre tot el pàrquing d’est a oest entre les rampes i 
finalment del recolzament a la pantalla del costat oposat. Aquestes llums es 
cobreixen per mitja de plaques alveolars pretesades prefabricades. La resta 
de l’estructura principal, fonaments, pilars, jàssera i recolzaments es 
construeix in situ. 

L’accés rodat des del carrer Esteve Terradas es fa a través d’una rampa d’un 
17% de pendent paral·lela al sentit de circulació de l’aparcament i accessible 
des dels dos sentits de circulació d’aquest carrer. La sortida de vehicles al 
carrer Esteve Terradas es produeix per una rampa d’un 18% de pendent 
situada a l’altre costat (nord) de la d’entrada (sud) i també permet pujar o 
baixar pel carrer Esteve Terrades. L’entrada i sortida de vehicles des de 
l’avinguda de Vallcarca té lloc a través d’una rotonda interior al recinte 
mitjançant una rampa suau d’un pendent del 6%. 

Pel que fa a vianants, amb l’objectiu de complir amb els recorreguts màxims 
d’evacuació exigits per normativa i donar una accessibilitat el més uniforme 
possible als edificis del Parc Sanitari, es disposen els accessos per a vianants, 
amb escala i ascensors a les cantonades del nord-est i sud-oest de la planta 
de l’aparcament, amb dos ascensors per cada accés. 

Pel seu caràcter d’edifici soterrat, l’aparcament no té façanes. Les senyals 
que indiquen exteriorment la presència dels aparcaments son, a nivell 
superficial, dues rampes d’accés de vehicles pel carrer Esteve Terrades, dos 
nuclis d’accés per a vianants amb escala i ascensors, les sortides i entrades 
de ventilació, les quals s’integren amb els accessos, i una caseta de control 
d’accés. 

Alternativa 2: 

Aquesta nova alternativa conserva la major part de les característiques 
anteriors però incorpora la possibilita de construir una estructura prefabricada 
des dels pilars fins la coberta. Els elements estructurals es transportarien fins 
l’obra, on es muntarien, en primer lloc els pilars, desprès la jàssera del forjat 
de la planta -5, seguidament es col·locarien les plaques alveolars i el forjar es 
completaria amb la capa de compressió superior de formigó. Aquest procés 
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es repetiria per la resta de jàsseres i forjats fins la coberta, la qual seguiria el 
mateix concepte estructural. 

Les aportacions d’aquesta solució son la rapidesa de muntatge, la 
minimització de l’arribada de grans quantitats de camions petits tipus 
formigonera que son els principals responsables de l’embrutiment del recinte 
exterior a la obra i la minimització de sorolls entre d’altres. Com es veurà, 
aquestes avantatges tindran un fort impacte en les valoracions donat el 
context hospitalari de l’obra, on el respecte per el repòs dels malalts es 
crucial. 

Alternativa 3: 

Tal i com fa l’alternativa 2, aquesta alternativa planteja una altre manera de 
simplificar l’obra assolint part dels beneficis de l’alternativa 2 i respectant el 
mètode constructiu de l’alternativa 1. Es tracta d’un pàrquing de pilars, a 
diferència del pàrquing dividit en 2 naus de les dues altres alternatives. 
Aquesta solució permetria simplificar l’execució de l’obra i accelerar els 
terminis, si bé no arribaria a assolir les avantatges de l’alternativa 2 de 
minimització de l’afluència de camions i de soroll, i si bé també suposaria un 
empitjorament de la qualitat estructural, introduint uns obstacles per a la 
circulació i les maniobres d’aparcament, com son els pilars. Degut a això 
també es reduiria el numero de places en aproximadament 10 places menys 
per planta, degut a l’amplada extra necessària a les places amb columnes, 
quedant així un total d’aproximadament 600 places. 

 

Altres alternatives: 

Com a altres alternatives es podria pensar en estructures metàl·liques o 
estructures mixtes, però tenint en compte que aquests aparcaments son 
subterranis i no a cel obert els requisits de resistència al foc son molt 
exigents. En conseqüència el material més aconsellable es el formigó que 
protegeix a l’acer estructural d’un escalfament massa ràpid proporcionant una 
bona protecció contra els incendis. A més necessiten una bona protecció 
contra la corrosió i el manteniment d’aquest tipus d’estructures, que 
necessiten ser pintades amb pintures especials, és important. Per últim, 
econòmicament també es desaconsellable donat que el preu de l’acer es mou 
a dia d’avui al voltant de màxims històrics, s’ha rebutjat aquest tipus 
d’estructura de l’anàlisi multicriteri. 
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3.8.3. Metodologia d’avaluació 
Els conceptes en base als quals les alternatives obtenen les seves 
puntuacions s’engloben en les categories següents. 

1. Social 
2. Tècnic-constructiu 
3. Explotació-us 
4. Econòmic 
5. Impacte ambiental 

 

1.  Social (45%) 

Té en compte els beneficis i perjudicis causats sobre les persones que es 
veuran afectades per la presència de l’obra acabada i per la construcció e 
la mateixa. Aquest categoria es sempre clau per a la presa de decisions, 
però tenint en compte el grau extra de sensibilitat que s’ha de tenir en un 
entorn urbà dedicat a les instal·lacions hospitalàries (com demostren la 
concurrència de l’Hospital Quirón i el Parc Sanitari Pere Virgili), el present 
apartat ponderarà sobre el resultat final amb un generós 45% del pes de 
decisió. A més es faran avaluacions exhaustives d’aquells aspectes que 
més puguin afectar al desenvolupament de les tasques hospitalàries i al 
repòs i benestar dels pacients. 

D’altre banda, si bé aquesta categoria es la més explicita en quant a 
l’avaluació de l’afectació social, a d’altres categories i subcategories es 
trobaran conceptes que també tindran una elevada repercussió en 
l’aspecte social i que consegüentment es ponderaran generosament. 
Aquest es el cas per exemple del concepte de termini associat a la 
categoria “Tècnic-constructiu”. Com es evident, la major o menor duració 
del termini de construcció afecta directament la prolongació de les 
molèsties vàries que té en compte la categoria “social”. Per tant el 
concepte de termini es ponderarà amb un pes major perquè al seu torn 
agreuja l’aspecte social tot i pertànyer a una altre categoria. 

Les subcategories d’avaluació son les següents:  coeficient: 

• Cobertura de la demanda de places    1,5 
• Facilitat de maniobra dins l’aparcament   0,8 
• Percepció visual de l’aparcament    0,7 
• Molèsties varies:         

o Sorolls, contaminació acústica    0,9 
o Qualitat de l’aire, aixecament de pols i fum.  0,8 
o Desviament temporal de transit i vianants  0,5 
o Repercussió sobre el transit d’ambulàncies  1,0 
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2.  Tècnic-constructiu (20%) 

Avalua la complexitat de la construcció en termes de la simplicitat de les 
operacions, incertesa de terminis, el termini d’execució i la seguretat i salut 
que se’n pot esperar. Així una obra molt complexa reduirà en primer lloc la 
simplicitat de les operacions fent que el termini d’entrega de l’obra sigui 
menys fiable en augmentar les incerteses tècniques. El termini d’execució 
pot ser més o menys reduït depenent de si la complexitat es conseqüència 
d’un concepte estructural més o menys laboriós, com seria el contrast 
entre les alternatives 1 i 3 (espai diàfan complexa contra espai de pilars 
simple), o de si la complexitat està encaminada a reduir terminis com en el 
cas de l’alternativa 2 (estructura prefabricada), menys habitual 
tècnicament però potencialment més ràpida. Per últim, l’aspecte de 
seguretat i salut també es crucial perquè no es refereix només a la 
integritat dels treballadors presents a l’obra, sinó també a les persones que 
hi ha al voltant de la mateixa, que en el cas que ens ocupa amb el context 
hospitalari, contempla la presència de persones amb un estat de salut prou 
feble com per que qualsevol causa externa d’agreujament sigui 
pràcticament intolerable des del punt de vista moral. 

Es recorda també que aspectes com el termini i la incertesa de terminis 
estan directament relacionats amb el temps que les persones que 
coexisteixin amb l’obra estaran afectades, i per tant el coeficient de 
ponderació d’aquests conceptes haurà de ser generós 

Les subcategories d’avaluació son les següents:  coeficient: 

• Simplicitat d’execució      0,8 
• Incertesa de terminis      0,7 
• Termini d’execució       1,5 
• Seguretat i salut       1,0 

 

3.  Explotació-us (20%) 

Comprèn aquells factors que faran de l’aparcament un bon negoci. 
Aspectes com l’atractiu del pàrquing en comparació amb els de la 
competència, la facilitat de gestió i automatització, el manteniment i la 
autosuficiència dels clients son factors que faciliten l’explotació del negoci 
i en propicien  l’assoliment del màxim benefici possible. 

Les subcategories d’avaluació son les següents:  coeficient: 

• Atractiu i competitivitat      1,0 
• Simplicitat de gestió i automatització    0,8 
• Manteniment       0,8 
• Autosuficiència dels clients     1,0 
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4.  Econòmic (10%) 

Es compara el cost de cadascuna de les alternatives. Això si, donat que la 
diferència en els preus de les diverses alternatives tampoc es massa gran, 
el marge de puntuació tampoc pot ser-ho i per tant el rang de puntuació 
es solament del 10% del total. Si les alternatives haguessin estat molt més 
diferenciades en l’aspecte del cost, aquesta categoria d’avaluació hagués 
cobrat major importància percentual. 

Les subcategories d’avaluació son les següents:  coeficient: 

• Cost        1,0 

 

5.  Impacto ambiental (5%) 

Aquesta categoria analitza els factors més rellevants d’impacte ambiental 
en els quals les alternatives presentades poden marcar la diferència. Tal i 
com succeeix amb l’aspecte econòmic, el fet de que aquest apartat puntuï 
solament sobre el 5% de la puntuació total no es per consideració de que 
aquest apartat no sigui important sinó més aviat degut al fet de que les 
alternatives presentades no es diferencien gaire des del punt de vista de 
l’impacte ambiental, i donat que la variància es petita, la puntuació serà 
propera ja es puntuï sobre un 5% o diguéssim un 25%. A més a més, es 
recorda que alguns dels paràmetres d’impacte ambiental, com son el nivell 
de contaminació acústica i nivell de qualitat de l’aire ja han sigut avaluats a 
la categoria “social” de manera que es pot considerar que part del 
percentatge d’importància de la categoria “impacte ambiental” ha estat 
transferit a la categoria “social”. 

Així doncs, es fa una mica difícil triar les subcategories d’afectació donat 
que algunes ja han sigut tractades (contaminació de l’aire i acústica) i 
d’altres son pràcticament idèntiques per a totes les alternatives, com es 
l’impacte degut al moviment de terres i el tractament dels lodes 
contaminants derivat de l’ús de lodes bentonítics per construir les 
pantalles. Així doncs, ens fixarem en els vessaments de beurada alcalina del 
formigó in situ en comparació amb el prefabricat, que es pot donar durant 
la neteja de camions negligents, durant el formigonat de les pantalles o 
inclús durant el curat del formigó amb abundant aigua. També la generació 
de residus sòlids i l’ús energètic.  

 

Les subcategories d’avaluació son les següents:  coeficient: 

• Vessaments de beurada alcalina de ciment    1,0 
• Generació de residus sòlids     1,0 
• Rendiment energètic      1,0 
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3.8.4. Resultats 
 

Anàlisi Multicriteri Aparcaments PSPV   Puntuació    

  Pes Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Social (45%)     

Cobertura de demanda de places 1,5 10 10 7 

Facilitat de maniobra a l'aparcament 0,8 10 10 4 

Percepció visual de l'aparcament 0,7 7 10 3 

Soroll, contaminació acústica 0,9 5 9 6 

Qualitat de l'aire, aixecament de pols i fum 0,8 2 8 4 

Desviament temporal de transit i vianants 0,5 7 6 7 

Repercussions sobre transit d'ambulàncies 1 7 6 7 

TOTAL: 6,2 4,45 5,35 3,49 

Puntuació Social sobre el 45% del total   32,30 38,83 25,33 

      

Tècnic-Constructiu (20%)     

Simplicitat d'execució 0,8 8 7 8 

Incertesa de terminis 0,7 9 7 10 

Termini d'execució 1,5 4 9 5 

Seguretat i salut 1 6 8 7 

TOTAL: 4 2,47 3,20 2,79 

Puntuació Técnica-Constructiva sobre el 
20%   12,35 16,00 13,95 

      

Explotació-Us (20%)     

Atractiu i competitivitat 1 8 10 4 

Simplicitat de gestió i automatització 0,8 9 9 7 

Manteniment 0,8 9 7 8 

Autosuficiència dels clients 1 8 8 5 

TOTAL: 3,6 3,04 3,08 2,10 

Puntuació Explotació-Us sobre el 20%   16,89 17,11 11,67 
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Econòmic (10%)     

Cost 1 7 5 8 

TOTAL: 1 0,7 0,5 0,8 

Puntuació Econòmica sobre el 10%   7 5 8 

      

Impacte Ambiental (5%)     

Vessaments de beurada alcalina de ciment 1 6 10 3 

Generació de residus sòlids 1 5 8 4 

Rendiment energètic 1 7 9 6 

TOTAL: 3 1,80 2,70 1,30 

Puntuació Ambiental sobre el 5%   3,00 4,50 2,17 

      

Puntuacions percentuals TOTALS:   71,54 81,44 61,11 

 

Els resultats de l’avaluació de l’anàlisi multicriteri mostren clarament com 
l’alternativa 2 es la preferible per un clar 10% de diferència. L’alternativa 2 
d’estructura prefabricada s’imposa clarament en els camps d’avaluació social i 
tècnic-constructiu però també lleugerament en els camps d’explotació-us i 
impacte ambiental. L’elecció de l’estructura prefabricada es doncs una 
alternativa sòlida i contrastada i justifica plenament el lleuger sobre cost. En 
quant a l’alternativa 3, si bé la intenció d’aquesta era aglutinar els avantatges 
aparentment més atractius de de les altres dues alternatives, a la pràctica 
resulta que més aviat aglutina no només els avantatges sinó també la majoria 
dels desavantatges de les altres dues alternatives. 
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3.9.1. Ventilació 
 

Objecte 

L’objecte d’aquest apartat es l’estudi de la ventilació de l’aparcament determinant els 
objectius que ha d’assolir i els mitjans amb els quals aconseguir-ho. S’anirà una mica 
més enllà dels requeriments normatius i es sobredimensionarà la ventilació amb la 
voluntat de satisfer les necessitats respiratòries de les persones amb insuficiències 
respiratòries,  afectacions pulmonars i afectacions de la resta del sistema respiratori, 
procedents dels hospitals de la zona. 

 

Marc Normatiu 

Es seguirà com a marc normatiu de disseny de la ventilació el “Codigo Técnico de la 
Edificación”, concretament el “Documento Basico HS-3 Salubridad”, article 2. De 
forma general s’haurà de respectar també: 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries ITC-BT. Reial Decret nº 842/2002 del 2 d’agost del 2002 (BOE nº 
224 del 18 de setembre del 2002). 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE i els seus Documents Bàsics DB. Reial Decret nº 
314/2006, del 17 de març del 2006 (BOE nº 74 del 28 de març del 2006). 
Document Bàsic DB-SI. Seguretat en cas d’incendi. Document Bàsic DB-SU. Seguretat 
d’utilització. Document Bàsic DB-HS. Salubritat (higiene, salut i protecció del medi 
ambient). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, segons Ordre del 9 de març 
del 1971 del Ministeri de Treball i Seguretat Social. BOE nº 64 de 16-03-1971. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. BOE nº 269 de 
10-11-1995. 

- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, de Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 
en els llocs de treball. BOE nº 97 de 23-04-1997. 

- Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 
tècniques complementàries (ITE). Reial Decret 175/1998 de 31 de juliol. BOE nº 186 
de 5 d’agost del 1998. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

 



 4 

Dimensionament dels paràmetres de ventilació 

D’acord amb el Document Bàsic DB-SI, seguretat en cas d’incendi, del Codi Tècnic de 
l’Edificació, l’aparcament disposarà d’un sistema de ventilació d’extracció, també 
destinat al desemfumatge, amb una capacitat de ventilació segons el DB HS-3 de 
120 l/s. per plaça d’aparcament (432m3/h. · plaça). Aquest sistema de ventilació es 
posarà en marxa a través de la central de detecció d’incendis o a través de la central 
de detecció de CO. Tots els elements d’aquesta instal·lació tindran un grau de 
resistència al foc E600 90 i els ventiladors tindran un grau de resistència al foc F400 

90. 

En base al CTE DB-HS 3, article 3.1.4., el sistema de ventilació mecànica serà format 
per un sistema d’aportació d’aire exterior i un sistema d’extracció d’aire interior, tots 
dos realitzats de forma mecànica. En quant al sistema d’extracció, ja ha estat definit 
més amunt en compliment del DB-SI. 

En quant al sistema d’aportació d’aire exterior, es realitzarà un sistema de ventilació 
que aporti un cabal d’aire exterior de 120 l/s. per plaça d’aparcament (432m3/h. · 
plaça), per de que en l’establiment es disposi d’un equilibri pressostàtic entre l’aire 
extret i l’aire aportat; encara que, en el moment de la posada en marxa de la 
instal·lació, es procurarà que el cabal d’aire extret sigui superior al cabal d’aire 
aportat, per a tal d’evitar el sobrepressionament dels vestíbuls de les escales 
protegides. 

Per tant, s’haurà de realitzar una ventilació mecànica amb una capacitat de ventilació 
de 120 l/s. per plaça d’aparcament (432m3/h. · plaça), tant en extracció d’aire 
interior com en aportació d’aire exterior. 

Per a tal de donar compliment al Reglament electrotècnic per a baixa tensió, segons 
la instrucció ITC-BT-29, Article 4.2., els aparcaments per a més de 5 vehicles queden 
classificats com a emplaçament perillós de Classe I. Però, donat que el present 
aparcament disposa de ventilació mecànica amb un grau de ventilació de 120 l/s. per 
plaça d’aparcament (432m3/h. · plaça), amb entrada i sortida d’aire independents, el 
funcionament de la qual es realitza mitjançant un interruptor horari de 5 minuts de 
funcionament cada hora, o bé a través d’una central de detecció d’incendis, o bé a 
través d’una central de detecció de CO; el tècnic redactor pot justificar que en el 
local de referència no es dóna l’existència d’una atmosfera perillosa amb risc d’incendi 
i explosió, exceptuant l’alçada dels 60cm. per damunt del paviment de cada planta 
soterrani, evitant que en aquesta zona de 60cm. hi hagi cap tipus d’instal·lació 
elèctrica, excepte si aquesta està preparada per a zones classificades de Classe I. 

Aquesta ventilació mecànica haurà d’aportar i extreure un cabal d’aire tal que 
garanteixi un nivell de ventilació de 120 l/s. per plaça d’aparcament (432m3/h. · 
plaça); i la seva instal·lació es realitzarà de manera que, en cas de fallada d’una part 
de la instal·lació, es garanteixi com a mínim un nivell de ventilació del 50% de l’exigit 
en condicions normals de funcionament. 

En aquest cas es tenen els següents cabals de ventilació per planta: 

Planta soterrani –1: 

- Nombre de places d’aparcament: 121 u. 
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- Cabal a aportar/extreure: 120 l/s. · plaça x 121 plaça. = 14.520 l/s. = 
52.272m3/h. 

Planta soterrani –2: 

- Nombre de places d’aparcament: 137 u. 

- Cabal a aportar/extreure: 120 l/s. · plaça x 137 plaça. = 16.440 l/s. = 
59.184m3/h. 

Planta soterrani –3: 

- Nombre de places d’aparcament: 137 u. 

- Cabal a aportar/extreure: 120 l/s. · plaça x 137 plaça. = 16.440 l/s. = 
59.184m3/h. 

Planta soterrani –4: 

- Nombre de places d’aparcament: 137 u. 

- Cabal a aportar/extreure: 120 l/s. · plaça x 137 plaça. = 16.440 l/s. = 
59.184m3/h. 

Planta soterrani –5: 

- Nombre de places d’aparcament: 128 u. 

- Cabal a aportar/extreure: 120 l/s. · plaça x 128 plaça. = 15.360 l/s. = 
55.296m3/h. 

El nombre de xarxes de conductes d’extracció, cadascuna amb el seu propi 
ventilador, d’acord amb la taula 3.1, serà: 

- Nombre de places d’aparcament per planta (cas més desfavorable): 137 u. 

- Nombre de conductes per planta: 1 + la part entera de 1/40 places. 

En aquest cas, el nombre de conductes per planta serà: 1 + 1/40 · 137 = 1 + 4,425 
=> 4 

Per tant, en cada planta es col·locaran 4 xarxes de conducte per a impulsió i 4 
xarxes de conductes per a extracció. 

 

Solució adoptada: 

Per tant, el cabal necessari per a cada unitat de ventilació en cada planta serà el 
següent: 

Planta soterrani –1: 

- Cabal a aportar/extreure: 120 l/s. · plaça x 121 plaça. = 14.520 l/s. = 
52.272m3/h. 
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- Cabal repartit en 4 unitats de ventilació de: 52.272m3/h. / 4 = 13.068m3/h., tant 
per a impulsió com per a extracció. 

Els ventiladors seleccionats són: 

- 4 U. Ventilador d’impulsió de la marca AIRTÈCNICS model THEBE-630 400ºC. 120 
minuts (F400 120). Cadascun d’ells d’un cabal de 15.000m3/h. amb una pressió 
disponible de 30mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 5,50kW. 

- 4 U. Ventilador d’extracció de la marca AIRTÈCNICS model THEBE-630 400ºC. 120 
minuts (F400 120). Cadascun d’ells d’un cabal de 15.000m3/h. amb una pressió 
disponible de 30mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 5,50kW. 

El cabal d’aire aportat i extret per una unitat de ventilació és de: 

- Cabal aportat: 1x15.000m3/h. = 15.000m3/h., superior a l’exigit de 13.068m3/h. 
COMPLEIX. 

- Cabal extret: 1x15.000m3/h. = 15.000m3/h., superior a l’exigit de 13.068m3/h. 
COMPLEIX. 

El cabal total d’aire aportat i extret és de: 

- Cabal aportat: 4x15.000m3/h. = 60.000m3/h., superior a l’exigit de 52.272m3/h. 
COMPLEIX. 

- Cabal extret: 4x15.000m3/h. = 60.000m3/h., superior a l’exigit de 52.272m3/h. 
COMPLEIX. 

Planta soterrani –2: 

- Cabal a aportar/extreure: 120 l/s. · plaça x 137 plaça. = 16.440 l/s. = 
59.184m3/h. 

- Cabal repartit en 4 unitats de ventilació de: 59.184m3/h. / 4 = 14.796m3/h., tant 
per a impulsió com per a extracció. 

Els ventiladors seleccionats són: 

- 4 U. Ventilador d’impulsió de la marca AIRTÈCNICS model THEBE-630 400ºC. 120 
minuts (F400 120). Cadascun d’ells d’un cabal de 15.000m3/h. amb una pressió 
disponible de 30mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 5,50kW. 

- 4 U. Ventilador d’extracció de la marca AIRTÈCNICS model THEBE-630 400ºC. 120 
minuts (F400 120). Cadascun d’ells d’un cabal de 15.000m3/h. amb una pressió 
disponible de 30mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 5,50kW. 

El cabal d’aire aportat i extret per una unitat de ventilació és de: 

- Cabal aportat: 1x15.000m3/h. = 15.000m3/h., superior a l’exigit de 14.796m3/h. 
COMPLEIX. 

- Cabal extret: 1x15.000m3/h. = 15.000m3/h., superior a l’exigit de 14.796m3/h. 
COMPLEIX. 

El cabal total d’aire aportat i extret és de: 
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- Cabal aportat: 4x15.000m3/h. = 60.000m3/h., superior a l’exigit de 59.184m3/h. 
COMPLEIX. 

- Cabal extret: 4x15.000m3/h. = 60.000m3/h., superior a l’exigit de 59.184m3/h. 
COMPLEIX. 

Planta soterrani –3: 

- Cabal a aportar/extreure: 120 l/s. · plaça x 137 plaça. = 16.440 l/s. = 
59.184m3/h. 

- Cabal repartit en 4 unitats de ventilació de: 59.184m3/h. / 4 = 14.796m3/h., tant 
per a impulsió com per a extracció. 

Els ventiladors seleccionats són: 

- 4 U. Ventilador d’impulsió de la marca AIRTÈCNICS model THEBE-630 400ºC. 120 
minuts (F400 120). Cadascun d’ells d’un cabal de 15.000m3/h. amb una pressió 
disponible de 30mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 5,50kW. 

- 4 U. Ventilador d’extracció de la marca AIRTÈCNICS model THEBE-630 400ºC. 120 
minuts (F400 120). Cadascun d’ells d’un cabal de 15.000m3/h. amb una pressió 
disponible de 30mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 5,50kW. 

El cabal d’aire aportat i extret per una unitat de ventilació és de: 

- Cabal aportat: 1x15.000m3/h. = 15.000m3/h., superior a l’exigit de 14.796m3/h. 
COMPLEIX. 

- Cabal extret: 1x15.000m3/h. = 15.000m3/h., superior a l’exigit de 14.796m3/h. 
COMPLEIX. 

El cabal total d’aire aportat i extret és de: 

- Cabal aportat: 4x15.000m3/h. = 60.000m3/h., superior a l’exigit de 59.184m3/h. 
COMPLEIX. 

- Cabal extret: 4x15.000m3/h. = 60.000m3/h., superior a l’exigit de 59.184m3/h. 
COMPLEIX. 

Planta soterrani –4: 

- Cabal a aportar/extreure: 120 l/s. · plaça x 137 plaça. = 16.440 l/s. = 
59.184m3/h. 

- Cabal repartit en 4 unitats de ventilació de: 59.184m3/h. / 4 = 14.796m3/h., tant 
per a impulsió com per a extracció. 

Els ventiladors seleccionats són: 

- 4 U. Ventilador d’impulsió de la marca AIRTÈCNICS model THEBE-630 400ºC. 120 
minuts (F400 120). Cadascun d’ells d’un cabal de 15.000m3/h. amb una pressió 
disponible de 30mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 5,50kW. 

- 2 U. Ventilador d’extracció de la marca AIRTÈCNICS model THEBE-630 400ºC. 120 
minuts 
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(F400 120). Cadascun d’ells d’un cabal de 15.000m3/h. amb una pressió disponible de 
30mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 5,50kW. 

- 2 U. Ventilador d’extracció de la marca SOLER & PALAU model THGT-4-710-20-7-
20 400ºC. 120 minuts (F400 120). Cadascun d’ells d’un cabal de 15.000m3/h. amb 
una pressió disponible de 25mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 2,20kW. 

El cabal d’aire aportat i extret per una unitat de ventilació és de: 

- Cabal aportat: 1x15.000m3/h. = 15.000m3/h., superior a l’exigit de 14.796m3/h. 
COMPLEIX. 

- Cabal extret: 1x15.000m3/h. = 15.000m3/h., superior a l’exigit de 14.796m3/h. 
COMPLEIX. 

El cabal total d’aire aportat i extret és de: 

- Cabal aportat: 4x15.000m3/h. = 60.000m3/h., superior a l’exigit de 59.184m3/h. 
COMPLEIX. 

- Cabal extret: 4x15.000m3/h. = 60.000m3/h., superior a l’exigit de 59.184m3/h. 
COMPLEIX. 

Planta soterrani –5: 

- Cabal a aportar/extreure: 120 l/s. · plaça x 128 plaça. = 15.360 l/s. = 
55.296m3/h. 

- Cabal repartit en 4 unitats de ventilació de: 55.296m3/h. / 4 = 13.824m3/h., tant 
per a impulsió com per a extracció. 

Els ventiladors seleccionats són: 

- 2 U. Ventilador d’impulsió de la marca AIRTÈCNICS model THEBE-630 400ºC. 120 
minuts (F400 120). Cadascun d’ells d’un cabal de 15.000m3/h. amb una pressió 
disponible de 30mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 5,50kW. 

- 2 U. Ventilador impulsió de la marca SOLER & PALAU model THGT-4-710-20-7-20 
400ºC. 120 minuts (F400 120). Cadascun d’ells d’un cabal de 15.000m3/h. amb una 
pressió disponible de 25mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 2,20kW. 

- 4 U. Ventilador d’extracció de la marca AIRTÈCNICS model THEBE-630 400ºC. 120 
minuts 

(F400 120). Cadascun d’ells d’un cabal de 15.000m3/h. amb una pressió disponible de 
30mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 5,50kW. 

El cabal d’aire aportat i extret per una unitat de ventilació és de: 

- Cabal aportat: 1x15.000m3/h. = 15.000m3/h., superior a l’exigit de 13.824m3/h. 
COMPLEIX. 

- Cabal extret: 1x15.000m3/h. = 15.000m3/h., superior a l’exigit de 13.824m3/h. 
COMPLEIX. 

El cabal total d’aire aportat i extret és de: 
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- Cabal aportat: 4x15.000m3/h. = 60.000m3/h., superior a l’exigit de 55.296m3/h. 
COMPLEIX. 

- Cabal extret: 4x15.000m3/h. = 60.000m3/h., superior a l’exigit de 55.296m3/h. 
COMPLEIX. 

 

Descripció general de la ventilació de l’aparcament 

La ventilació mecànica serà independent per a cadascuna de les plantes, col·locant-
se 4 ventiladors d’impulsió i 4 ventiladors d’extracció per a cadascuna de les plantes 
soterrani. 

Tots els ventiladors estaran proveïts amb comportes de sobrepressió d’obertura i 
tancament automàtics. Els ventiladors d’impulsió la portaran en el costat d’aspiració i 
els ventiladors d’extracció la portaran en el costat de descàrrega. Aquestes 
comportes són per a evitar la recirculació de l’aire viciat d’una planta a una altra quan 
un dels ventiladors estigui aturat. Els ventiladors aniran muntats dins de caixes de 
ventilació. 

Els conductes, tant els d’impulsió com els d’extracció, seran de xapa d’acer 
galvanitzada (categoria A1) de 1,00mm. de gruix, amb una resistència al foc E600 90, 
amb unions tipus METU6 SYSTEM i junt intumescent PROMASEAL-LF; i les reixes 
d’impulsió i de retorn seran d’alumini i totes elles aniran proveïdes amb regulació de 
cabal. 

Les connexions dels ventiladors amb els conductes es realitzaran mitjançant unions 
flexibles amb una resistència al foc de 90 minuts a 600ºC., per a tal d’evitar la 
transmissió de vibracions als mateixos. 

Les caixes de ventilació es recolzaran damunt els forjats de la planta on es trobin o 
bé penjats dels forjats de la planta superior on es trobin, mitjançant perfils metàl·lics 
dotats de silent-blocks per a tal d’evitar la transmissió de soroll i vibracions a 
l’estructura de l’edifici. 

Els conductes es suportaran mitjançant perfils omega i varetes roscades de diàmetre 
8,00mm de la marca HILTI, recolzant-se damunt el perfil omega prèvia col·locació 
d’un junt de neoprè. 

El sistema de ventilació adoptat serà igual per a cadascuna de les plantes soterrani, 
disposant de dos conductes d’impulsió general i de dos conductes d’extracció general 
per a tot l’aparcament per a tots els ventiladors (en total 10 unitats per a cada 
conducte general). 

Cadascun d’aquests quatre conductes (dos d’extracció i dos impulsió) pujarà 
verticalment i travessarà les cinc plantes. Aquests conductes, tant els d’impulsió com 
els de retorn, seran de 3.000x1.100mm. Aquests conductes, els dos d’extracció i els 
dos d’impulsió, respectivament, sortiran a l’exterior a nivell de la planta baixa, a 
2,20m. per damunt del nivell del paviment acabat, descarregant o captant l’aire a 
través d’una reixa de la marca TROX model AWG de 1.385x1.320mm., tant per a 
l’aspiració d’aire exterior com d’expulsió de l’aire extret. 

Impulsió 
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Des de la planta soterrani –5, a nivell del sostre acabat, s’estendran dos conductes 
verticals de 3.000x1.100mm, els quals travessaran el forjat de cadascuna de les 
plantes de l’aparcament fins arribar a la planta baixa, pujant una alçada de 2,20m. per 
damunt del paviment acabat de planta baixa. A partir d’aquest punt exterior s’hi 
instal·larà una reixa de 1.385x1.320mm. de la marca TROX model AWG, a través de 
la qual es captarà aire exterior. 

En cadascun d’aquests conductes i per a cada planta soterrani, prèvia instal·lació 
d’una comporta antiretorn de sobrepressió per a cada ventilador, de 800x800mm. i 
connectant a una caixa de ventilació de la marca AIRTÈCNICS del model THEBE-630 
400ºC. 120 minuts (F400 120), de 15.000m3/h. amb una pressió disponible de 
30mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 5,50kW.; o de 1.400x350mm. i 
connectant a un ventilador de la marca SOLER & PALAU model THGT-4- 710-20-7-20 
400ºC. 120 minuts (F400 120), de 15.000m3/h. amb una pressió disponible de 
25mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 2,20kW. 

A la sortida de cada caixa de ventilació i de cada ventilador, segons el cas, 
respectivament, es formarà un conducte horitzontal de 1.400x350mm., el qual 
comunicarà cap a una de les zones a ventilar, amb seccions de 1.000x350mm. fins a 
600x300mm. En cadascun d’aquests conductes s’hi acoblaran reixes d’impulsió d’aire 
de la marca TROX model AT-AG de 625x225mm., proveïdes amb comporta de 
regulació. 

Extracció 

Des de la planta soterrani –5, a nivell del sostre acabat, s’estendran dos conductes 
verticals de 3.000x1.100mm, els quals travessaran el forjat de cadascuna de les 
plantes de l’aparcament fins arribar a la planta baixa, pujant una alçada de 2,20m. per 
damunt del paviment acabat de planta baixa. A partir d’aquest punt exterior s’hi 
instal·larà una reixa de 1.385x1.320mm. de la marca TROX model AWG, a través de 
la qual es captarà aire exterior. 

En cadascun d’aquests conductes i per a cada planta soterrani, prèvia instal·lació 
d’una comporta antiretorn de sobrepressió per a cada ventilador, de 800x800mm. i 
connectant a una caixa de ventilació de la marca AIRTÈCNICS del model THEBE-630 
400ºC. 120 minuts (F400 120), de 15.000m3/h. amb una pressió disponible de 
30mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 5,50kW.; o de 1.400x350mm. i 
connectant a un ventilador de la marca SOLER & PALAU model THGT-4- 710-20-7-20 
400ºC. 120 minuts (F400 120), de 15.000m3/h. amb una pressió disponible de 
25mmca., proveït amb un motor de 4 pols de 2,20kW. 

A l’entrada de cada caixa de ventilació i de cada ventilador, segons el cas, 
respectivament, es formarà un conducte horitzontal de 1.400x350mm., el qual 
comunicarà cap a una de les zones a ventilar, amb seccions de 1.000x350mm. fins a 
600x300mm. En cadascun d’aquests conductes s’hi acoblaran reixes d’extracció 
d’aire de la marca TROX model AT-AG de 625x225mm, proveïdes amb comporta de 
regulació. 

El sistema de ventilació mecànica, en base al Codi Tècnic de l’Edificació, d’acord amb 
els documents bàsics DB-SI, seguretat en cas d’incendi, i DB-HS, salubritat; ha de 
complir els següents requisits: 

- Ha de ser capaç de realitzar un nivell de ventilació de 120 l/s. per plaça 
d’aparcament (432m3/h. · plaça), essent la ventilació activada mitjançant detectors 
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automàtics; podent-se realitzar aquesta activació a través de la central de detecció 
de CO i a través de la central de detecció d’incendis. 

- Ha de disposar en el quadre elèctric general de distribució (C.G.D.) de l’establiment, 
dels interruptors independents per a cadascuna de les plantes, degudament retolats i 
identificats, els quals permetin la posada en marxa dels ventiladors o la seva aturada 
de forma manual. Aquest quadre elèctric (C.G.D.) haurà de quedar situat a la sala de 
control de la planta soterrani –1. 

- Ha de garantir el funcionament de tots els seus components durant 90 minuts a 
una temperatura de 600ºC. en el cas dels conductes i durant 90 minuts a una 
temperatura de 400ºC. en el cas dels ventiladors, tant en la instal·lació d’impulsió 
d’aire com en la instal·lació d’extracció d’aire i per a cadascun dels seus components: 
motors, ventiladors, conductes, reixes, cablatge de potència, cablatge de maniobra, 
etc. 

- L’alimentació elèctrica dels motors de les ventilacions, tant d’impulsió com 
d’extracció, es realitzarà directament des del quadre elèctric general C.G.D., sense 
cap tipus de connexió intermèdia. 

- El conductor elèctric, tant per a les línies de potència com per a les línies de 
maniobra, serà del tipus 0,6/1kV. SZ1-K, lliure d’halògens, no propagador de la flama 
i de l’incendi, sense producció de gasos tòxics i amb baixa producció de fums i 
opacitat reduïda. 

En tractar-se d’un garatge-aparcament s’instal·larà un sistema de detecció de CO. 

Per tot el que s’ha dit anteriorment, la instal·lació de ventilació mecànica projectada 
es posarà en funcionament, mitjançant els automatismes adequats, a través de: 

- Per interruptor horari programable. 
- De manera manual, ja sigui per a manteniment o per a desemfumatge. 
- Automàticament mitjançant la central de detecció de CO quan la concentració 

d’aquest gas sobrepassi el límit de seguretat. 
- Aturada automàticament a través de la central de detecció d’incendis. 
- Automàticament a través del sistema de gestió. 

 

Ventilació dels vestíbuls d’independència 

Per a la ventilació dels vestíbuls d’independència de les dues escales d’emergència, en 
totes les plantes soterrani, es disposarà, d’acord amb el DB-SI, seguretat en cas 
d’incendi, d’una ventilació natural permanent amb una superfície útil mínima de 
50cm2. per cada m3. de volum del vestíbul, tant per a l’entrada d’aire fresc com per 
a la sortida de fums. 

Escala 1. Carrer Esteve Terradas: 

En aquest cas es tracta d’una escala amb sortida a l’exterior. Per a cada vestíbul i per 
a cada planta, es té: 

- Superfície del vestíbul: 7,40m2. 
- Altura lliure: 2,70m. 
- Volum del vestíbul: 7,40m2. x 2,70m. = 20,00m3. 
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- Superfície de ventilació: 20,00m3. x 50cm2/m3. = 1.000cm2. (equivalent a un 
ø350mm. o bé un quadrat de 350x350mm.). 

En aquest cas, en cada vestíbul de cada planta, es col·locarà una reixa alta amb la 
seva part més baixa situada a una alçada mínima de 1,80m. del paviment i una reixa 
baixa amb la seva part més alta situada a una altura màxima de 1,00m. del paviment. 

Ambdues reixes seran de 32,5x32,5cm. = 1.056,25cm2. de superfície útil (superior 
l’exigida) i cadascuna d’elles anirà connectada a un conducte independent de xapa 
d’acer galvanitzada (categoria A1) de ø350x350mm. (S = 1.225cm2.). Ambdós 
conductes discorreran paral·lels i travessaran els forjats de les diferents plantes fins 
arribar a la planta baixa, on comunicaran amb l’exterior. 

Una vegada a l’exterior, ambdós conductes es protegiran amb sengles reixes de la 
marca TROX model AT de 32,5x32,5cm., tenint cura de que la part inferior de les 
reixes quedi a una alçada mínima per damunt de les voreres exteriors de 2,50m., a fi 
d’evitar molèsties als vianants. 

Tots els conductes seran de xapa d’acer galvanitzada de 1,00mm. de gruix i les 
reixes seran d’alumini. 

Escala 2. Avinguda de Vallcarca: 

En aquest cas es tracta d’una escala amb sortida a l’exterior. Per a cada vestíbul i per 
a cada planta, es té: 

- Superfície del vestíbul: 7,40m2. 
- Altura lliure: 2,70m. 
- Volum del vestíbul: 7,40m2. x 2,70m. = 20,00m3. 
- Superfície de ventilació: 20,00m3. x 50cm2/m3. = 1.000cm2. (equivalent a un 

ø350mm. o bé un quadrat de 350x350mm.). 

En aquest cas, en cada vestíbul de cada planta, es col·locarà una reixa alta amb la 
seva part més baixa situada a una alçada mínima de 1,80m. del paviment i una reixa 
baixa amb la seva part més alta situada a una altura màxima de 1,00m. del paviment. 

Ambdues reixes seran de 32,5x32,5cm. = 1.056,25cm2. de superfície útil (superior 
l’exigida) i cadascuna d’elles anirà connectada a un conducte independent de xapa 
d’acer galvanitzada (categoria A1) de 350x350mm. (S = 1.225cm2.). Ambdós 
conductes discorreran paral·lels i travessaran els forjats de les diferents plantes fins 
arribar a la planta baixa, on comunicaran amb l’exterior. 

Una vegada a l’exterior, ambdós conductes es protegiran amb sengles reixes de la 
marca TROX model AT de 32,5x32,5cm., tenint cura de que la part inferior de les 
reixes quedi a una alçada mínima per damunt de les voreres exteriors de 2,50m., a fi 
d’evitar molèsties als vianants. 

Tots els conductes seran de xapa d’acer galvanitzada de 1,00mm. de gruix i les 
reixes seran d’alumini. 
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Sobrepressió de les escales protegides 

L’aparcament disposa de 2 escales especialment protegides que comuniquen totes 
les plantes de l’aparcament. Una escala desembarca al Carrer d’Esteve Terradas per la 
planta baixa, i l’altra escala desembarca a l’Avinguda de Vallcarca per la planta 
soterrani –4. 

Les escales d’evacuació especialment protegides disposaran d’un sistema de 
ventilació per a tal de que quedin protegides contra l’entrada de fum en cas d’incendi 
a la zona d’aparcament. Aquesta ventilació, en cada escala, es realitzarà en base a un 
sistema de pressió diferencial, en base al Codi Tècnic de l’Edificació CTE, d’acord amb 
la Norma EN-12101-6:2005. 

La Norma EN-12101-6:2005 indica que la velocitat de pas de l’aire per la porta 
oberta a través de la qual pugui entrar el fum a l’escala serà de 0,75m/s., amb una 
sobrepressió de 50Pa. 

Càlculs 

Donat que les portes que comuniquen amb l’escala són resistents al foc i disposen 
d’un sistema de tancament automàtic (molla de retorn), els càlculs es realitzen 
considerant només una porta oberta. 

- Sobrepressió necessària: 50 Pa. 
- Velocitat de pas de l’aire en el pas de porta: 0,75 m/s. 
- Superfície del pas de porta (considerant una porta de 2,10x0,80m.): S = 

2,10x0,80 = 1,68m2. 

El cabal d’aire a aportar pel sistema de sobrepressió és de: 

Q = S x V. 

Q = 1,68m2. x 0,75m/s. = 1,26m3/s. = 4.536m3/h. 

Aquest cabal s’ha d’aportar amb una pressió sobre el pas de porta de 50Pa. 

Escala 1. Carrer Esteve Terradas: 

El ventilador seleccionat és de la marca AIRTÈCNICS model EKAD-400-6 400ºC. 120 
minuts (F400 120), de 4.550m3/h., amb una pressió disponible de 20mmca., proveït 
amb un electromotor de 3,00kW. 

La posada en marxa i aturada d’aquest ventilador es realitzarà a través de la central 
de detecció d’incendis. 

Escala 2. Avinguda de Vallcarca: 

El ventilador seleccionat és de la marca AIRTÈCNICS model EKAD-400-6 400ºC. 120 
minuts (F400 120), de 4.550m3/h., amb una pressió disponible de 20mmca., proveït 
amb un electromotor de 3,00kW. 

La posada en marxa i aturada d’aquest ventilador es realitzarà a través de la central 
de detecció d’incendis. 
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Descripció de la sobrepressió de les escales protegides 

Per a cada escala protegida, a nivell de la planta baixa i situada a una alçada 2,20m. 
per damunt del nivell del paviment acabat, s’instal·larà una reixa de presa d’aire 
exterior de la marca TROX model AWG de 985x825mm. Aquesta reixa exterior 
connectarà amb el plenum d’una caixa de ventilació de la marca AIRTÈCNICS model 
EKAD-400-6 400ºC. 120 minuts (F400 120), de 4.550m3/h., amb una pressió 
disponible de 20mmca., proveït amb un electromotor de 3,00kW. 

La sortida de la caixa de ventilació es connectarà a un conducte de xapa d’acer 
galvanitzada (categoria A1) de 400x1.100mm., el qual descendirà verticalment per 
l’interior d’un muntant tècnic, comunicant amb totes les plantes de l’escala 
protegida. 

En cada replà de l’escala protegida es realitzarà una derivació del conducte de 
400x11.00mm. on s’hi connectarà una reixa de la marca TROX model VAT de 
325x1.025mm., de forma que descarregui l’aire en el replà, constituint la pròpia 
escala un únic plenum. 

Els conductes seran de xapa d’acer galvanitzada (categoria A1) de 1,00mm. de gruix, 
amb una resistència al foc E600 90, amb unions tipus METU-SYSTEM i junt 
intumescent PROMASEAL-LF; i les reixes aniran proveïdes amb regulació de cabal. 

Les connexions dels ventiladors amb els conductes es realitzaran mitjançant unions 
flexibles amb una resistència al foc de 90 minuts a 600ºC., per a tal d’evitar la 
transmissió de vibracions als mateixos. 

Tots els conductes seran de xapa d’acer galvanitzada de 1,00mm. de gruix i les 
reixes seran d’alumini. 

 

Sistema de desemfumatge de les escales protegides 

A la planta baixa de cada escala protegida, en una de les parets exteriors del badalot, 
s’hi instal·larà una reixa de la marca TROX model AWG de 1.185x1.155mm., la qual 
comunicarà directament amb l’exterior. 

Aquesta reixa, per la seva part interior, disposarà d’una comporta motoritzada a 24V. 
ca., la qual anirà connectada al subministrament elèctric de socors i el seu 
accionament es realitzarà a través d’un polsador manual situat al costat de la porta 
d’accés a l’escala per la planta baixa. Aquest polsador portarà un rètol amb la 
llegenda “ÚS EXCLUSIU BOMBERS”. 

 

Ventilació mecànica de les cabines de control 

En cadascuna de les dues cabines de control de l’aparcament (una és situada a la 
planta soterrani –1 i l’altra és situada a la planta soterrani –5) s’hi instal·larà d’un 
sistema de presa d’aire exterior per a tal de disposar d’un local sobrepressionat i amb 
aire net respecte de l’aire ambient de la zona per la qual circulen els vehicles. 

D’acord amb el Codi Tècnic de L’edificació DB-HS-2, apartat 3, en cada cabina de 
control es disposarà d’un nivell de ventilació de 3 l/s. persona. 
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Considerant que cada cabina de control estarà ocupada per un màxim de 4 persones, 
el cabal necessari serà de: 4 persones x 3 l/s. persona = 12 l/s. = 43,2 m3/h. 

El ventilador seleccionat és de la marca AIRTÈCNICS model Z-250, de 1.000m3/h. a 
10mmca., cabal superior al mínim necessari. 

Per a la cabina de control de la planta soterrani –1, a partir del muntant de conductes 
de ventilació més proper a la rampa de sortida de vehicles pel Carrer d’Esteve 
Terradas; i per a la cabina de control de la planta soterrani –5, a partir de la porta 
d’accés de vehicles per l’Avinguda de Vallcarca; s’instal·larà, respectivament, una 
reixa exterior de la marca TROX model AT de 125x425mm. en cadascuna i, 
mitjançant conducte de xapa d’acer galvanitzada de 300x300mm., es connectarà 
amb una caixa de ventilació de la marca AIRTÈCNICS model ZEROBOX Z-250, de 
1.000m3/h. a 10mmca. 

A la sortida de cada caixa de ventilació, també amb conducte de xapa d’acer 
galvanitzada de 300x300mm. es connectarà amb la cabina de control corresponent, 
descarregant-hi l’aire a través d’una reixa de la marca TROX model AT-AG de 
225x225mm. Aquesta reixa disposarà de comporta de regulació. 

La posada en marxa i aturada d’aquests ventiladors podrà ser automàtica, enclavada 
amb el funcionament del respectiu equip de climatització, o bé de forma manual. 

Tots els conductes seran de xapa d’acer galvanitzada de 1,00mm. de gruix i les 
reixes seran d’alumini. 

 

Ventilació dels serveis higiènics i vestidors  

D’acord amb el Codi Tècnic de L’edificació DB-HS-2, apartat 3, en el cas dels serveis 
higiènics i vestidors es disposarà d’un nivell de ventilació de 15 l/s. per dependència 
a ventilar. 

Considerant cada vestidor i cada cabina d’inodor com a una dependència, es disposa 
d’un total de 8 dependències a ventilar. Llavors, el cabal necessari de ventilació serà 
de: 8 dependències x 15 l/dependència = 120 l/s. = 432 m3/h. 

El ventilador seleccionat és de la marca AIRTÈCNICS model ZEROBOX Z-355, de 
1.500m3/h. A 15mmca., cabal superior al mínim necessari. 

La posada en marxa i aturada d’aquest ventilador serà temporitzada a través d’un 
programador horari. 

A la paret del badalot de l’escala pel Carrer d’Esteve Terradas, a nivell de la planta 
baixa i situada a una alçada 2,20m. per damunt del nivell del paviment acabat, 
s’instal·larà una reixa exterior d’expulsió de la marca TROX model AT de 
225x1.025mm. Aquesta reixa exterior connectarà amb un conducte de xapa d’acer 
galvanitzada de 300x300mm., el qual es connectarà a la boca d’expulsió d’una caixa 
de ventilació de la marca AIRTÈCNICS model ZEROBOX Z-355. La boca d’aspiració 
d’aquest ventilador es connectarà a un conducte de xapa d’acer galvanitzada de 
450x200mm. fins arribar a la zona de vestidors i serveis higiènics de la planta 
soterrani –1. 
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En cada cabina d’inodor i damunt de cada cabina de dutxa s’hi instal·larà una boca 
d’extracció de la marca TROX model VLK-160, les quals es connectaran al conducte 
principal de xapa d’acer galvanitzada mitjançant conducte flexible doble capa de PVC 
i alumini de ø160mm. 

Tots els conductes seran de xapa d’acer galvanitzada de 1,00mm. de gruix i les 
reixes seran d’alumini. 

 

Ventilació de la sala del grup electrogen 

La sala del grup electrogen disposarà d’una ventilació mecànica a través del propi 
ventilador de refrigeració del què disposa el grup electrogen, i una sortida estàtica 
d’aire viciat per sobrepressió. 

En el badalot situat damunt la sala del grup electrogen es col·locaran dues reixes de 
la marca TROX model AWG de 985x825mm., separades una distància de 6,00m. Una 
reixa serà per a l’entrada d’aire fresc i l’altra reixa serà per a la sortida de l’aire viciat. 

Per a la sortida de l’aire viciat, des de la reixa exterior es continuarà amb conducte de 
xapa d’acer galvanitzada de 1.000x1.000mm. fins entrar a la sala, on es connectarà 
amb una reixa marca TROX model AWG de 985x825mm. 

Per a l’aportació d’aire exterior, la reixa exterior es connectarà amb conducte de xapa 
d’acer galvanitzada de 1.000x1.000mm. amb el radiador del grup electrogen, 
formant un plenum. La unió del plenum de xapa amb el grup electrogen serà elàstica 
de lona amb una resistència al foc F400 120. Tots els conductes seran de xapa d’acer 
galvanitzada de 1,00mm. de gruix i les reixes seran d’alumini. 

 

Ventilació de la sala del centre de transformació 

La sala del centre de transformació disposarà d’una ventilació estàtica, disposant 
d’una ventilació alta i una ventilació baixa, comunicant la sala amb l’exterior pel 
badalot situat damunt d’aquesta sala. Ambdues ventilacions disposaran d’una reixa 
exterior de la marca TROX model AWG de 985x825mm. 

Cadascuna d’aquestes reixes exteriors comunicarà amb una reixa interior del mateix 
model i mides, mitjançant conducte de xapa d’acer galvanitzada de 1.000x1.000mm. 
Una reixa interior serà alta i l’altra serà baixa, quedant el més separades possible 
entre elles. Tots els conductes seran de xapa d’acer galvanitzada de 1,00mm. de 
gruix i les reixes seran d’alumini. 

 

Consideracions generals 

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 
1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció, publicat com a annex de la Resolució de 22 de 
juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fixen els 
criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció; es tindrà en compte el següent: 
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- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. 
que siguin de qualitat certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, d’acord amb les normes aplicables als estats membres de la Unió 
Europea o de l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la 
certificació emesa per un organisme de certificació autoritzat i reconegut 
oficialment en qualsevol Estat membre de la Unió Europea; o bé acreditant un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres 
de la Unió Europea o de l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el 
principi de reconeixement recíproc entre estats membres, sempre i quan el 
producte hagi estat fabricat en un dels estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. 
emprats en les obres i en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada segons el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius 
de qualitat ambiental reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres 
de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la 
certificació emesa per un organisme ambiental competent per a atorgar 
l’etiqueta o el distintiu de qualitat ambiental del producte en qüestió. 

Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat 
de Catalunya són d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 

- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de 
rentar. 

- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i 
piques de rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 
- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 
- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus 

d’obres i productes prefabricats. 
- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles 

electrosoldades i biguetes semirresistents de formigó armat. 
- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 
- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 
- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes 

d’edificis. 
- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 
- Xemeneies modulars metàl·liques. 

En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han 
incloses les ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, 
havent-se contemplat especialment els següents punts: 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines 
adequades, inclòs el replanteig previ. 

- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, 
caixes, caixetins i fornícules d’instal·lacions. 

- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels 
paraments abans de la rebuda de les instal·lacions. 
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- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de 
tub, safata, armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada 
instal·lació, incloent els treballs de soldadura, collat a l’obra, imprimació i 
pintura d’acabat amb un mínim de dues capes en cada cas i el galvanitzat en 
calent en aquells elements metàl·lics que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les 
instal·lacions, fins a connectar en les condicions reglamentàries amb els 
baixants verticals de sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat 
d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el cas de 
bancades en coberta, realització de la capa d’aïllament acústic antivibratori i 
realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa anivellada de 
formigó armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 
- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els 

passos a través de la construcció, realitzat amb materials de clausura amb 
propietats RF adients en cada cas. 

- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no 
aprofitables en l’obra o instal·lació afectats, amb els mitjans de transport 
adequats en cada cas, fins a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. 
Així com la neteja final de l’obra una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels 
projectes de legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de 
l’Administració, no admetentse cap increment econòmic per aquests conceptes. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del 
projecte de fi d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) 
còpia a la Direcció Facultativa. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat 
prèviament per la Direcció Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte 
de fi d’obra serà presentat en format paper i en format digital i contindrà, com a 
mínim, la següent documentació: 

- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions 
realitzades. 

- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 
- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 
- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 
- Control de qualitat establerts per la Llei. 
- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les 

instal·lacions. 
- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 
- Manual de manteniment de l’edifici. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels 
controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves 
i certificacions finals de posada en marxa, per part d’una empresa de control de 
qualitat homologada. 

Les marques i models dels diferents materials indicats en els documents del projecte, 
han estat seleccionats perquè responen a les premisses del programa i amb ells s’han 
coordinat i dimensionat els sistemes projectats, encara que podran ésser substituïts 
per d’altres marques o models equivalents en qualitats i prestacions, sempre que no 
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alterin les característiques del sistema projectat ni es redueixi la qualitat dels seus 
components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser aprovat conjuntament per la 
Propietat i la Direcció Facultativa. 
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3.9.2. Detecció De Monòxid de Carboni (CO) 
 

Objecte 

L’objecte del present apartat és l’estudi de la instal·lació de detecció de monòxid de 
carboni (en endevant: CO) especificant les parts que composen la instal·lació de 
detecció de CO a les plantes soterranies. 

Reglamentació 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE i els seus Documents Bàsics DB. Reial Decret nº 
314/2006, del 17 de març del 2006 (BOE nº 74 del 28 de març del 2006). 

- Document Bàsic DB-SI. Seguretat en cas d’incendi. 
- Document Bàsic DB-SU. Seguretat d’utilització. 
- Document Bàsic DB-HS. Salubritat (higiene, salut i protecció del medi 

ambient). 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 
del 18 de setembre del 2002. 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, segons Ordre del 9 de març 
del 1971 del Ministeri de Treball i Seguretat Social. BOE nº 64 de 16-03-1971. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. BOE nº 269 de 
10-11- 1995. 

- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, de Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 
en els llocs de treball. BOE nº 97 de 23-04-1997. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. I-01.03.03. 

Descripció general 

Per a la detecció del monòxid de carboni (CO) a les plantes soterrani –1, -2, -3, -4 i -
5 d’aparcament, es disposaran 2 zones per planta, en total 10 zones, que 
corresponen a 5 centrals de detecció. Les centrals de detecció s’instal·laran a la 
cabina de control i vigilància situada a la planta soterrani –1. 

Sistema de detecció de monòxid de carboni per ventilació automàtica i alarma 
d’evacuació, totalment programable basat en semiconductor. 

El funcionament de cada zona és independent, amb nivells de ventilació, sortida de 
ventilació, estat de ventilació, memòria d’events i indicació de lectura i estat. La 
central disposa adicionalment d’una sortida d’alarma per a activar avisadors, com a 
senyal d’evacuació, en cas de que alguna de les zones sobrepassi el nivell de monòxid 
de carboni programat. 

Cada mòdul de zona permet 3 estats de ventilació: Automàtic, que activa la 
ventilació quan un detector arriba al nivell de concentració de monòxid de carboni 
programat; Manual, que activa la ventilació a través d’un polsador; i Stop, que para la 
ventilació a través d’un polsador. Disposa de 8 nivells de ventilació programables: 25, 
50, 75, 100, 125, 150, 200 i 250 ppm. per a cadascuna de les zones. 
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El sistema memoritza els estats de connexió i desconnexió de tal forma que, en cas 
de fallada del subministrament elèctric, quan es restableixi, es quedarà igual que en el 
moment de produir-se la fallada. 

La unitat de zona disposa d’una memòria E2prom no volàtil, amb capacitat de 
retenció de dades de 10 anys. Es memoritzen tres events diferents, fins un total de 
300, indicant el número de vegades que el sistema ha entrat en estat de: Alarma, 
Ventilació i Error de línia. Cada zona pot controlar un total de 14 detectors. 

Els detectors tenen tecnologia semiconductor i microprocessador de 8 bits, amb una 
velocitat de resposta de 75 segons i garanteixen una resolució mitjana de 9 ppm. Es 
connecten a la unitat de zona amb una línia de 3 conductors, 2 d’alimentació i 1 de 
dades, el seu consum és de 10 mA en repòs, de 138 mA. en descontaminació i de 22 
mA. en període de refredament. Rang de lectura de 0 a 300 ppm., amb una cobertura 
aproximada de 300 m2., compensació de temperatura automàtica a través de sensor 
de temperatura integrat a partir de 30ºC. i tensió de funcionament de 9 a 18 V. cc. 

Cal evitar d’instal·lar els detectors propers a fonts electromegnètiques com 
fluorescents, motors, comptadors, etc. o utilitzar cable apantallat. 

Cal calibrar el detector als 2,5 anys de la seva instal·lació. 

La vida útil del detector és de 5 anys aproximadament, depenent de l’ambient 
d’utilització. 

Els elements de la instal·lació de detecció de CO seran els següents: 

- 5 u. Central de detecció de monòxid de carboni, una per planta, de 1 zona ampliable 
fins a 4, que pot alimentar i controlar fins a 56 detectors, connectats amb línies de 3 
conductors. Disposa de 8 nivells programables de ventilació, memòria 
d’alarmes/ventilacions/avaries. Sortida relè NA/NC d'alarma general i de ventilació 
per a cada zona. Homologat pel Ministeri d’Indústria, Tursme i Comerç. Consum: 25 
W. a 230Vac. Dimensions: 365 x 260 x 105 mm. (ample x alt x fons). Referència 
PLANA FÀBREGA GAS002031. 

- 75 u. Detector de monòxid de carboni amb cobertura d’us 200m2. a una alçada de 
2,00m, segons la norma UNE 100-166-92. Garanteix una resolució mitjana de 9 ppm 
durant els cinc anys de vida útil del semiconductor. Homologat pel Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç. Dimensions: 104 mm. diàmetre i 88 mm. alçada (amb 
base per muntatge en tub inclosa). Connexionat de 3 fils de diàmetre 1,5mm. 
Referència PLANA FÀBREGA GAS000203. 

- 5 u. Mòdul de zona adicional per a central de monòxid de carboni. Es poden 
connectar fins a 14 detectors amb el bus de 3 fils, i fins a 3 mòduls d’ampliació. 
Referència PLANA FÀBREGA GAS002035. 

- 10 u. Sirena piezoelèctrica d’alarma. Referència PLANA FÀBREGA 5SS4SSAUA1. 

- Mànega de 3 conductors de 1,5mm2. de coure polit flexible Clase V, aïllament de 
PVC TI2, tensió nominal 500V. Coberta exterior de PVC TM5. Marca PLANA FÀBREGA. 
I-01.03.04. 
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Consideracions generals 

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 
1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció, publicat com a annex de la Resolució de 22 de 
juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fixen els 
criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció; es tindrà en compte el següent: 

- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que 
siguin de qualitat certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
d’acord amb les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea; o bé acreditant un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de reconeixement recíproc 
entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un dels 
estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats 
en les obres i en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada 
segons el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de qualitat ambiental 
reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu 
de qualitat ambiental del producte en questió. 

Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat 
de Catalunya són d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 

- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 

- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de 
rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 

- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 

- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i 
productes prefabricats. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles electrosoldades 
i biguetes semirresistents de formigó armat. 

- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 

- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 

- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes d’edificis. 

- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 
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- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 

- Xemeneies modulars metàl·liques. 

En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han 
incloses les ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, 
havent-se contemplat especialment els següents punts: 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, 
inclòs el replanteig previ. 

- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, 
caixetins i fornícules d’instal·lacions. 

- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels 
paraments abans de la rebuda de les instal·lacions. 

- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, 
safata, armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent 
els treballs de soldadura, collat a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim 
de dues capes en cada cas i el galvanitzat en calent en aquells elements metàl·lics 
que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins 
a connectar en les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de 
sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat 
d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el cas de 
bancades en coberta, realització de la capa d’aïllament acústic antivibratori i 
realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa anivellada de formigó 
armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 

- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a 
través de la construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF 
adients en cada cas. 

- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables 
en l’obra o instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, 
fins a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra 
una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels 
projectes de legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de 
l’Administració, no admetentse cap increment econòmic per aquests conceptes. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del 
projecte de fi d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) 
còpia a la Direcció Facultativa. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat 
prèviament per la Direcció Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte 
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de fi d’obra serà presentat en format paper i en format digital i contindrà, com a 
mínim, la següent documentació: 

- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions realitzades. 

- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 

- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 

- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 

- Control de qualitat establerts per la Llei. 

- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les instal·lacions. 

- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 

- Manual de manteniment de l’edifici. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels 
controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves 
i certificacions finals de posada en marxa, per part d’una empresa de control de 
qualitat homologada. Les marques i models dels diferents materials indicats en els 
documents del projecte, han estat seleccionats perquè responen a les premisses del 
programa i amb ells s’han coordinat i dimensionat els sistemes projectats, encara que 
podran ésser substituïts per d’altres marques o models equivalents en qualitats i 
prestacions, sempre que no alterin les característiques del sistema projectat ni es 
redueixi la qualitat dels seus components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser 
aprovat conjuntament per la Propietat i la Direcció Facultativa. 
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3.9.3. Sistemes de Protecció Contra Incendis 
 

Objecte 

L’objecte del present apartat és l’estudi de la instal·lació de protecció contra 
incendis i de tots els seus elements. 

 

Reglamentació 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE i els seus Documents Bàsics DB. Reial Decret nº 
314/2006, del 17 de març del 2006 (BOE nº 74 del 28 de març del 2006). 
Document Bàsic DB-SI. Seguretat en cas d’incendi. Document Bàsic DB-SU. Seguretat 
d’utilització. 

- Decret nº 241/1994 de 26 de juliol de Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementari de la NBE-CPI/91. DOGC nº 1954 de 30 de setembre de 1994 i 
corregit en el DOGC nº 2005 de 30 de gener de 1995. 

- Reial Decret 1952/1993 de 5 de novembre, BOE nº 298 de 14 de desembre de 
1993, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
Ministeri d’indústria i energia. 

- Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis en els edificis de 
l’Ajuntament de Barcelona. (OMCPI/96). 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 
del 18 de setembre del 2002. 

- Normes de la companyia subministradora d’aigua. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, segons Ordre del 9 de març 
del 1971 del Ministeri de Treball i Seguretat Social. BOE nº 64 de 16-03-1971. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. BOE nº 269 de 
10-11-1995. 

- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, de Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 
en els llocs de treball. BOE nº 97 de 23-04-1997. I-01.04.03. 

 

Descripció general 

La instal·lació serà formada per elements de prevenció i extinció d’incendis com a 
actuació activa; i d’un sistema de detecció i alarma format per detectors òptics de 
fums i detectors termovelocimètrics per un costat i polsadors d’activació manual i 
sirenes per l’altre, com a elements passius d’avís. 

Els elements de prevenció i extinció d’incendis seran formats per: 
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- Dos hidrants exteriors proveïts amb una boca de ø100mm., els quals aniran 
connectats a la xarxa pública d’abastiment d’aigua. Aquests hidrants quedaran situats 
a una distància inferior a 100m. l’entrada a l’establiment; un per l’accés a la planta 
soterrani –1 pel Carrer d’Esteve Terradas i l’altre per l’accés a la planta soterrani –5 
per l’Avinguda de Vallcarca. 

- Extintors manuals de pols seca ABCE de 6kg. de capacitat (eficàcia 21A-113B). 

- Extintors de CO2 de 5kg. de capacitat (eficàcia 34B). 

- Boques d’incendi equipades BIE-25 amb mànega de 20m. 

- Boques de columna seca. 

Aquest elements aniran repartits de la següent manera: 

Extintors de pols seca ABCE de 6kg. (eficàcia 21A-113B). 

- Planta soterrani –1: 14 u. 
- Planta soterrani –2: 13 u. 
- Planta soterrani –3: 13 u. 
- Planta soterrani –4: 13 u. 
- Planta soterrani –5: 15 u. 

Extintors de CO2 de 5kg. (eficàcia 34B). 

- Planta soterrani –1: 14 u. 
- Planta soterrani –2: 13 u. 
- Planta soterrani –3: 13 u. 
- Planta soterrani –4: 13 u. 
- Planta soterrani –5: 15 u. 

Boques d’incendi equipades BIE-25. 

- Planta soterrani –1: 6 u. 
- Planta soterrani –2: 6 u. 
- Planta soterrani –3: 6 u. 
- Planta soterrani –4: 6 u. 
- Planta soterrani –5: 7 u. 

Boques de columna seca. 

- Planta baixa: 1 u. IPF-41. 
- Planta soterrani –1: 2 u. IPF-39. 
- Planta soterrani –2: 2 u. IPF-39. 
- Planta soterrani –3: 2 u. IPF-39. 
- Planta soterrani –4: 2 u. IPF-39. 
- Planta soterrani –5: 2 u. IPF-41 i 1 u. IPF-39. 

 

Boques d’incendi equipades tipus BIE-25 

Les boques d’incendi aniran situades dins d’un armari de superfície (que s’encastarà 
amb un marc embellidor a les zones nobles), junt amb un extintor. Aniran equipades 
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amb vàlvula de tall, mànega certificada de 20 m. estanca a una pressió de 20 bars, 
d’acord amb la norma UNE 23.091/3A. 

Els broquets ruixadors tindran els orificis de sortida dimensionats d’acord amb la 
norma UNE 23-403-89 i que permetin aconseguir els cabals adequats. 

Els ràcords de connexionament s’ajustaran a les normes UNE 23-400-1 i 23-400-5. 
La vàlvula manual serà segons norma UNE 19-802 del tipus de globus, d’extrems 
roscats DN1” i PN-20. 

La situació de les boques d’incendi equipades serà de tal forma que la distància 
màxima a recórrer des de qualsevol punt interior fins arribar a una mànega sigui de 
25m. com a màxim, per recorreguts reals, i de manera que sempre quedi una boca 
d’incendis equipada situada a menys de 5,00m. de distancia de cadascuna de les 
portes d’entrada a l’establiment. La seva instal·lació es realitzarà damunt de suports 
fixats a les parets de manera que una vegada instal·lada el centre del rodet quedi a 
una alçada màxima del paviment de 1,50m. 

Xarxa de distribució d’aigua i emplaçament de boques d’incendi 

La distribució per l’interior de l’edifici es realitzarà amb tub d’acer estirat sense 
soldadura galvanitzat DIN-2440 UNE-19040, amb unions roscades i pintat 
exteriorment amb una capa d’imprimació antioxidant i dues d’acabat de color vermell. 
La distribució de la canonada ve assenyalada en els plànols de distribució d’extinció. 

Les suportacions de les canonades sempre seran independents de la resta 
d’instal·lacions. 

Es distribuiran tenint en compte els següents criteris: 

- Es situaran preferentment a prop de les portes i sortides, i a una distància màxima 
de 5 m. s’instal·larà sempre una BIE, sense que sigui un obstacle per la utilització de 
les portes. 

- La distancia entre dues BIE consecutives serà conforme amb el que estableix el 
Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, no superant en cap cas els 
50 m. 

- Entre dues BIE consecutives no es podrà recórrer més de 25 m. per a arribar a una 
d’elles, cobrint tota la superfície de l’edifici. 

- Es procurarà que les àrees que tenen una càrrega de foc especialment elevada 
quedin cobertes per 2 BIE. 

Al voltant de cada BIE, amb un radi de 1,50m., ha de quedar una zona lliure 
d’obstacles, per a tal de permetre el seu accés i maniobra de manipulació. 

Sempre que un tub passi a través d’un forjat o paret, s’utilitzaran passamurs. Les 
grapes de suspensió seran del tipus lira de la marca HILTI o similars. 

A la xarxa de BIE no es permet l’existència de preses d’aigua per a cap altre 
utilització. 
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En els punts de la xarxa en els quals puguin ser previsibles esforços mecànics sobre 
les canonades per causes externes, aquestes s’hauran de protegir de forma eficaç per 
a tal d’evitar efectes perjudicials sobre les mateixes. 

El sistema de BIE es sotmetrà abans de la posada en marxa una prova d’estanqueïtat i 
resistència mecànica, posant la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de 
servei i com a mínim a 10 kg/cm2. 

 

Extintors 

Es poden donar 4 classes de foc a combatre, pel que cal escollir el millor agent per 
cada cas: 

- Classe “A”. Focs de materials sòlids generalment del tipus orgànic i que la 
combustió es realitza en forma de brases. 

- Classe “B”. Focs de productes líquids o sòlids que, per acció del calor, passen a 
estat líquid comportant-se com a tals i sòlids grassos. 

- Classe “C”. S’inclouen els focs de gasos. 

- Classe “D”. Dintre aquesta classe s’inclouen els focs de metalls d’alt poder reactiu. 

 

Agent Extintor Classe de foc (UNE 23.010) 
A (Sòlids) 
 

B (Líquids) 
 

C (Gasos) 
 

D (Metalls) 
 

Aigua polvoritzada. 1(**) 3   
Aigua a raig. 2(**)    
Pols BC (convencional).  1 2  
Pols ABC (polivalent). 2 2 2  
Pols específic metalls.    2 
Escuma física. 2(**) 2   
Anhídrid carbònic (CO2). 3(*) 3   
Hidrocarburs halogenats. 3(*) 2   

 

Idoneïtat: (1) Molt adient (2) Adient (3) Acceptable 

NOTES: 

- (*) En focs poc profunds (profunditat inferior a 5mm.), pot assignar-se 2. 
- (**) En presència de tensió elèctrica no són acceptables com a agents 

extintors, cal utilitzar 

extintors que superin l’assaig dielèctric normalitzat UNE-23.110. 

Es col·locaran els extintors que es marquin en els plànols, dels següents tipus: 

- Extintors manuals de pols seca ABCE de 6kg. de capacitat (eficàcia 21A-113B). 

- Extintors de CO2 de 5kg. de capacitat (eficàcia 34B). 
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La situació dels extintors serà de forma que la distància màxima a recórrer des de 
qualsevol punt interior fins arribar a un extintor sigui de 15m. com a màxim. i de 
manera que sempre quedi un extintor situat a menys de 5,00m. de distància de 
cadascuna de les portes d’entrada a l’establiment. La seva instal·lació es realitzarà 
penjant-los en suports fixats a les parets de manera que el seu punt més alt una 
vegada col·locats quedi a una alçada màxima del paviment de 1,70m. 

La instal·lació es farà d’acord amb la norma UNE 23.007 i el Reial Decret 1942/1993 
de 5 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra 
Incendis i les seves modificacions posteriors. 

Sobre cada element d’extinció i detecció d’incendis s’instal·larà una placa de 
polipropilè fotoluminiscent de les mides d’un format A4 (210x297mm.), amb 
l’anagrama indicatiu de BIE, extintor, polsador, sirena, etc., tot això sempre d’acord 
amb la norma UNE 23-033 corresponent. 

Cadascuna de les sortides i portes de l’establiment també quedaran identificades amb 
rètols de polipropilè fotoluminiscent, de les mides segons la norma UNE corresponent, 
amb la llegenda “SORTIDA”, “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” o “SENSE SORTIDA”. 

 

Boques de columna seca 

En aplicació de la OMCPI/96 de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el seu Article 
29.3, es disposarà d’una boca de connexió a columna seca IPF-41 situada en la 
façana de la planta baixa, al costat de l’entrada de vehicles; una altra boca de 
connexió a columna seca IPF-41 situada a la façana de la planta soterrani –5, al 
costat de l’entrada de vehicles; i dues boques de sortida de columna seca IPF-39 
situades una en cada replà de planta de les escales a les plantes soterrani –2, -2, -3, -
4 i –5. 

La instal·lació constarà de dos sistemes independents de columna seca. Un sistema 
servirà per a l’escala del sector Est i s’alimentarà per la planta baixa, pel Carrer 
d’Esteve Terradas. L’altre sistema servirà per a l’escala del sector Oest i s’alimentarà 
per la planta soterrani –5, per l’Avinguda de Vallcarca. 

Per tractar-se d’un establiment amb 5 plantes sota rasant (respecte del Carrer 
d’Esteve Terrades) i amb 6 plantes sobre rasant (respecte de l’Avinguda de l’Hospital 
Militar), ha de disposar de d’una instal·lació de columna seca. 

Es disposarà d’una boca de connexió exterior (IPF-41) a la planta soterrani –1 i una 
altra situada a la planta soterrani –5. Cadascuna d’aquestes preses de connexió 
exterior estarà situada en un armari al costat de les respectives rampes 
d’entrada/sortida de vehicles, amb la inscripció “ÚS EXCLUSIU DE BOMBERS”. Esta 
boca disposarà de 2 boques siameses de ø70mm. Proveïdes amb ràcord tipus 
Barcelona. 

A cadascuna de les plantes soterrani –1 a –5, en cadascun dels vestíbuls d’ascensor, 
s’instal·larà 

una boca de sortida (IPF-39), cadascuna d’elles proveïda amb 2 boques de sortida de 
ø45mm. proveïdes amb ràcord tipus Barcelona. Els elements d’aquesta instal·lació 
seran conforme a la norma UNE 23-400-81. 
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La instal·lació de columna seca serà formada per una boca exterior siamesa tipus IPF-
41 situada dins una fornícula de 600x450x300mm., situada al costat de la porta 
d’entrada de vehicles des de l’exterior, en aquest cas per la planta baixa i per la 
planta soterrani –5. En el respectiu sistema de columna seca, aquesta boca estarà 
connectada a una canonada d’acer estirat sense soldadura galvanitzat DIN-2440 de 
ø3”, la qual connectarà amb els replans de planta de la respectiva escala protegida, a 
les plantes soterrani –1, -2, -3, -4 i –5. En cadascuna de les plantes soterrani, del 
respectiu muntant de ø3”, se’n treurà una derivació amb canonada de ø21/2” d’acer 
estirat sense soldadura galvanitzat DIN-2440, a la qual s’hi connectarà una boca de 
sortida de columna seca tipus IPF-39, situada dins una fornícula de 
600x350x300mm. 

Les boques de columna seca per a mànega seran de la marca PEFIPRESA, S.A. 

La boca tipus IPF-41 serà amb codi 4901943. Portarà la seva pròpia presa 
d’alimentació i anirà proveïda amb connexions siameses amb vàlvules incorporades, 
ràcords segons UNE 23.400-81 de ø70mm. i tapes subjectades amb cadenes. Tindrà 
una vàlvula de purga de ø1” com a mínim per al buidat de la columna seca una 
vegada s’hagi utilitzat. Anirà allotjada dins una fornícula de 600mm. d’amplària, 
450mm. d’alçària i 300mm. de fondària, amb una tapa metàl·lica pintada de color 
blanc amb la inscripció “ÚS EXCLUSIU DE BOMBERS” amb lletres de color vermell. La 
tapa disposarà de tancament de cop i clau de quadradet de 8mm. Es col·locarà a la 
façana amb el centre de les seves boques situat a 900mm. per damunt del nivell del 
paviment acabat. En el cas de no estar situada al costat de l’accés principal de 
l’establiment, en aquest accés es senyalitzarà la situació de la boca IPF-41. 

La boca tipus IPF-39 serà amb codi 4901927. Estarà composada per una connexió 
siamesa amb vàlvules incorporades, ràcords segons UNE 23.400-81 de ø45mm. i 
tapes subjectades amb cadenes. Anirà allotjada dins una fornícula de 600mm. 
d’amplària, 350mm. d’alçària i 300mm. De fondària, amb una tapa de vidre amb la 
inscripció “ÚS EXCLUSIU DE BOMBERS” amb lletres de color vermell. Es col·locarà a 
les plantes parells fins a la octava i a totes les plantes a partir d’aquesta. Es 
col·locarà en el replà de planta de l’escala i amb el centre de les seves boques situat 
900mm. per damunt del nivell del paviment acabat. 

 

Detecció d’incendis 

El sistema analògic i direccionable de detecció i alarma automàtica d’incendis, disposa 
de les següents característiques: Sistema de detecció d'incendis sofisticat per 
protecció de petits i grans edificis així com complexes d’edificis. Es basa en un 
disseny modular que el permet créixer des d’una sola central que pot suportar fins a 
508 sensors (127 elements direccionables per llaç), ampliable fins a una xarxa de 32 
centrals i que pot controlar fins a un total de 16.000 sensors. 

El sistema utilitzarà avançades tècniques de detecció d’incendis amb software 
intel·ligent que identifica els focs reals davant de les falses alarmes i proporciona un 
avís ràpid i precís del lloc on es produeix l'incident. 

Incorporarà mecanismes de supervisió de tot el sistema, auto-manteniment i diagnosi. 

El sistema serà dissenyat per complir amb les parts del EN 54 que s’han publicat. Les 
centrals compleixen amb EN 54 Parts 2 i 4 i els sensors amb les Parts 5, 7 i 8. 



 31 

Característiques bàsiques. 

- Ajust automàtic de la contaminació dels sensors. El sistema recalibra 
automàticament els sensors per proporcionar una sensibilitat constant durant el 
període de vida del sensor. 

- Es pot ajustar la sensibilitat individualment de cada sensor, incloent diferents 
sensibilitats per dia i nit. 

- Es verifica constantment l’estat de contaminació de cada sensor des de la central. 

- El sistema pot controlar elements externs relacionats amb incendi o altres 
paràmetres diferents. 

- Els llaços controlen i alimenten les sirenes, simplificant el cablatge. 

- Cada central proporciona 896 entrades i sortides que es poden rebre a la mateixa 
central o remotament. 

- La central proporciona informació a través de pantalla LCD i de nombrosos LEDs. 

- Simplificació de les operacions de manteniment, a través de informes que 
proporciona la central i mecanismes de test perquè una sola persona pugui efectuar 
comprovacions. 

Topologia del sistema 
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Definició del sistema 

El sistema es composa de central de senyalització, elements detectors, elements 
d’activació manual i avisadors 

La central de senyalització quedarà situada a la cabina de control i vigilància de la 
planta soterrani –1. 

Aquesta central controlarà els detectors, polsadors i sirenes de l’aparcament i es 
podrà connectar en xarxa a altres centrals, ja sigui directament o a través de mòduls 
redireccionables. 

Els elements de detecció automàtica d’incendis són una combinació de sensors òptic 
en general i tèrmics puntuals i termovelocimètrics (tecnologia convencional). 

Els sensors tèrmics es comporten com un sensor de termovelocimetria algorítmica o 
de temperatura fixa a diferents nivells, arribant al Grau 1 de sensibilitat. Són adients 
per a llocs amb presència de vapors i fums. 

Els sensors òptics són efectius per a focs de combustió lenta, que produeixen 
partícules visibles de fum. Son adients per a detecció de combustió de PVC. 

Els elements d’activació manual són polsadors que es comporten dins de la 
instal·lació com un altre sensor, disposen de vidre de fractura controlada i protegit, 
incorporen LED de senyalització. 

Les sirenes interiors es connecten directament al llaç, a través del qual es controla el 
seu estat i s’alimenten. 

L’estesa de fils a realitzar serà de 2x1,5mm2. amb aïllament de color vermell, 
resistent al foc segons UNE 50-200, lliure d’halogens i no propagador de la flama i de 
l’incendi. 

La instal·lació es farà d’acord amb la norma UNE 23.007 i el Reial Decret 1942/1993 
de 5 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra 
Incendis i les seves modificacions posteriors. 

Tota la instal·lació es realitzarà amb el cable recomanat pel fabricant ja que és la 
única garantia de complir amb la Directiva Comunitària de Compatibilitat 
Electromagnètica, en vigor des de gener de 1.996 en tots els països de la Unió 
Europea. 

Els elements del sistema de detecció d’incendis són els següents: 

- 1 u. Central analògica direccionable de 1 llaç amb capacitat de 127 elements per 
llaç. Els elements estan supervisats constantment des de la central, amb 
compensació dels canvis de sensibilitat. Pantalla de 4 línies de 40 caràcters per línia 
en LCD que indica les incidències d'alarma i ajuda en programació. Filtres de selecció 
d'incidències (alarma, avaria, etc.) mitjançant software de lògica difusa. -24 LEDS 
d'alarma de zona. Port RS-232 per a connexió a PC que facilita la programació i el 
telemanteniment. Port paral·lel per sortida d'impressora. Gestió fins a 768 
entrades/sortides direccionables. Cablatge en llaç o en estrella de fins a 3 Km. 4 
circuits de sirena supervisats. 2 circuits de transmissió supervisats. Font 
d'alimentació de 24 Vcc/ 4 A. Compleix amb la Normativa europea EN-54 Part 2 i 4. 
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Dimensions: 445 (alt) x 665 (ample) x 120 mm (fond.). Referència PLANA FÀBREGA: 
FOC-017201. 

- 2 u. Bateria de 12 V. 18 A. Hermètica lliure de manteniment. Model: DM 1218. 
Referència PLANA FÀBREGA: ALA-006003. 

- 4 u. Conjunt de 127 etiquetes per a identificació dels detectors del llaç número 1 i 
2 de la central. Referència PLANA FÀBREGA: FOC-017301. 

- 1 u. Impressora interna matricial. Imprimeix línies de 24 caràcters, amb una velocitat 
de 12 caràcters per segon. Accepta rotlles de paper de 57 mm. d’amplada inseribles. 
Opcions d’impressió: tipus d’esdeveniment, número de dispositiu, número 
d’esdeveniment després de l’últim reset, data i hora. Impressió de tots els dispositius 
per zona i els seus valors analògics. Referència PLANA FÀBREGA: 4FRT4SAQD1. 

- 3 u. Sirena electrònica de 85 dBA, amb llançallampecs estroboscòpic incorporat. 
Fabricada amb policarbonat de color vermell. Per a exteriors, autoprotegida i 
autoalimentada. Compleix amb l'ordenança Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 
sobre els dispositius emissors de senyals acústics, que controla la contaminació per 
agents físics. (Art. 65). Dimensions: 310x200x55 mm. Referència PLANA FÀBREGA: 
FOC-008071. 

- 5 u. Aïllador de línia per supervisió de tall, derivació a terra i curtcircuit. Referència 
PLANA FÀBREGA: 4TST4SAQD1. 

- 5 u. Base per muntatge de aïlladors en superfície amb dispositiu opcional de 
seguretat per extracció de sensor inclòs. Referència PLANA FÀBREGA: RTST4SAQD1. 

- 10 u. Sirena direccionable de 110 dB a 1 m., 2 tons programables des de la central 
entre continu, polsant o bitonal, alimentada directament del llaç o separadament, 
sincronitzable. Supervisió del so mitjançant micròfon. Consum en funcionament: 4,3 
mA a 16-24 Vdc. Dimensions: ∅130x105mm. referència PLANA FÀBREGA: FOC-
007081. 

- 10 u. Base per a fixació de sirena analògica en llaç. Referència PLANA FÀBREGA: 
5S4T4SAQD1. 

- 24 u. Detector òptic basat en la dispersió pel fum d'una llum infraroja polsant d’un 
emissor, Led indicador de foc i sortida led remot. Compleix la normativa EN-54 part 7 
EN-54 Part 7 i disposa de certificació LPCB. Dimensions: ø106x52mm. Marca: PLANA 
FÀBREGA. Referència: FOC-007002. 

- 405 u. Detector termovelocimètric amb actuació fixa a 58ºC. Basat en termistor 
electrònic amb sensibilitat segons norma EN-54-5 Grau 1. LED indicador de foc i 
sortida led remot. Dimensions: ø106x52mm. Referència PLANA FÀBREGA: FOC-
007003. 

- 430 u. Base per a detectors per a muntatge en superfície, amb diode de 
continuïtat. Sortida per connexió de unitat remota LED. Opció de bloqueig d’extracció 
del detector. Dimensions: ø108x18mm. Marca: PLANA FÀBREGA. Referència FOC-
007022. 

- 430 u. Sòcol per a muntatge de detectors en tub. El sòcol està pre-encunyat i 
permet passar el tub pel seu interior, sobre el que va la base i el detector. Dimensions 
ø123mm.x20mm. Referència PLANA FÀBREGA: FOC-007027. 
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- 31 u. Polsador d’activació manual de superfície. Activació per ruptura del plàstic al 
prémer a la part central. Punt de prova per efectuar operacions de manteniment. 
Color vermell. Marca: PLANA FÀBREGA: FOC-007051. 

- 5 u. Mòdul d’un relè. Disposa d’un contacte lliure de tensió per al control d’equips 
remots. Disposa de LED indicador d’activació del mòdul. Incorpora un Dip Switch de 7 
segments per a configuració única d’una direcció al llaç. Commutació: intensitat 
màxima 1,5A., tensió màxima 30Vcc. Alimentació 16-22Vcc. Cosum a 24Vcc de 
600mA. Dimensions: 120x120x42mm. Pes 310g. Referència PLANA FÀBREGA: FOC-
017085. 

- 30 u. Mòdul direccionable per a connexió de detectors convencionals. Disposa d’una 
línia de detecció convencional per a connexió de 30 detectors convencionals. 
Supervisió de circuit obert i curtcircuit. Incorpora un Dip Switch de 7 segments per a 
configuració d'una direcció única al llaç. Alimentació externa de 24 Vcc. Dimensions: 
136x80x55mm. Pes: 280 g. Referència PLANA FÀBREGA: FOC-017083. 

- 11 u. Font d’alimentació amb caixa FA-2403 estabilitzada, regulable i 
curtcircuitable. Alimentació 230Vca. 50Hz. Sortida 24Vcc. Referència PLANA 
FÀBREGA: ALA-09004. 

- Mànega de 2 conductors de coure polit flexible de 1,5 mm2. aïllats amb PVC, amb 
pantalla de trena de coure polit de 60% de cobertura, impedància 13,3 Ω/Km. Tensió 
de prova 2.500V. 

Tensió de servei 500V. No propagador de flama. Cobertura exterior de PVC. 
Referència PLANA FÀBREGA: SSST4SJAA1. 

Aquests elements quedaran repartits de la següent manera: 

Planta baixa: 

- 4 u. Detector òptic. 
- 2 u. Sirena exterior. 

Planta soterrani -1: 

- 4 u. Detector òptic. 
- 89 u. Detector termovelocimètric. 
- 6 u. Polsador. 
- 2 u. Sirena interior. 

Planta soterrani -2: 

- 4 u. Detector òptic. 
- 81 u. Detector termovelocimètric. 
- 6 u. Polsador. 
- 2 u. Sirena interior. 

Planta soterrani -3: 

- 4 u. Detector òptic. 
- 81 u. Detector termovelocimètric. 
- 6 u. Polsador. 
- 2 u. Sirena interior. 
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Planta soterrani -4: 

- 4 u. Detector òptic. 
- 81 u. Detector termovelocimètric. 
- 6 u. Polsador. 
- 2 u. Sirena interior. 

Planta soterrani -5: 

- 4 u. Detector òptic. 
- 74 u. Detector termovelocimètric. 
- 7 u. Polsador. 
- 2 u. Sirena interior. 
- 1 u. Sirena exterior. 

Els polsadors manuals d’alarma es col·locaran de manera que la distància a recórrer 
per a arribar a un polsador sigui sempre menor o igual a 25,00m., sempre per 
recorreguts reals. 

La instal·lació es farà d’acord amb la norma UNE 23.007 i el Reial Decret 1942/1993 
de 5 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra 
Incendis i les seves modificacions posteriors. 

Tota la instal·lació es realitzarà amb el cable recomanat pel fabricant ja que és la 
única garantia de complir amb la Directiva Comunitària de Compatibilitat 
Electromagnètica, en vigor des de gener de 1.996 en tots els països de la Unió 
Europea. 

Sobre cada element d’extinció i detecció d’incendis s’instal·larà una placa de 
polipropilè fotoluminiscent de les mides d’un format A4 (210x297mm.), amb 
l’anagrama indicatiu de BIE, extintor, polsador, sirena, etc., tot això sempre d’acord 
amb la norma UNE 23-033 corresponent. 

Cadascuna de les sortides i portes de l’establiment també quedaran identificades amb 
rètols de polipropilè fotoluminiscent, de les mides segons la norma UNE corresponent, 
amb la llegenda “SORTIDA”, “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” o “SENSE SORTIDA”. 

 

Consideracions generals 

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 
1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció, publicat com a annex de la Resolució de 22 de 
juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fixen els 
criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció; es tindrà en compte el següent: 

- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que 
siguin de qualitat certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
d’acord amb les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en 
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qualsevol Estat membre de la Unió Europea; o bé acreditant un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de reconeixement recíproc 
entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un dels 
estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats 
en les obres i en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada 
segons el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de qualitat ambiental 
reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu 
de qualitat ambiental del producte en qüestió. Les disposicions de la Resolució de 22 
de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat de Catalunya són d’aplicació, fins el dia 
de la data, als següents materials: 

- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 

- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de 
rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 

- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 

- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i 
productes prefabricats. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles electrosoldades 
i biguetes semirresistents de formigó armat. 

- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 

- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 

- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes d’edificis. 

- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 

- Xemeneies modulars metàl·liques. 

En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han 
incloses les ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, 
havent-se contemplat especialment els següents punts: 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, 
inclòs el replanteig previ. 

- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, 
caixetins i fornícules d’instal·lacions. 
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- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels 
paraments abans de la rebuda de les instal·lacions. 

- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, 
safata, armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent 
els treballs de soldadura, collat a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim 
de dues capes en cada cas i el galvanitzat en calent en aquells elements metàl·lics 
que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins 
a connectar en les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de 
sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat 
d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el cas de 
bancades en coberta, realització de la capa d’aïllament acústic antivibratori i 
realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa anivellada de formigó 
armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 

- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a 
través de la construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF 
adients en cada cas. 

- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables 
en l’obra o instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, 
fins a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra 
una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels 
projectes de legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de 
l’Administració, no admetentse cap increment econòmic per aquests conceptes. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del 
projecte de fi d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) 
còpia a la Direcció 

Facultativa. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció 
Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte de fi d’obra serà presentat 
en format paper i en format digital i contindrà, com a mínim, la següent 
documentació: 

- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions realitzades. 

- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 

- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 

- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 

- Control de qualitat establerts per la Llei. 

- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les instal·lacions. 

- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 
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- Manual de manteniment de l’edifici. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels 
controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves 
i certificacions finals de posada en marxa, per part d’una empresa de control de 
qualitat homologada. 

Les marques i models dels diferents materials indicats en els documents del projecte, 
han estat seleccionats perquè responen a les premisses del programa i amb ells s’han 
coordinat i dimensionat els sistemes projectats, encara que podran ésser substituïts 
per d’altres marques o models equivalents en qualitats i prestacions, sempre que no 
alterin les característiques del sistema projectat ni es redueixi la qualitat dels seus 
components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser aprovat conjuntament per la 
Propietat i la Direcció Facultativa. 

 



 39 

3.9.4. Canalització per a instal·lacions  
 

Objecte 

L’objecte del present subcapítol és l’estudi de la instal·lació de les canalitzacions per 
al pas d’instal·lacions. 

 

Reglamentació 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 
del 18 de setembre del 2002. 

- Les guies d’interpretació de l’esmentat Reglament, emeses pel Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç del Govern de Madrid. 

- Les instruccions Interpretatives emeses per la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

- Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre Infraestructures Comunes en els 
edificis per a l’accés als serveis de Telecomunicació. BOE nº 51 de 28 de febrer del 
1.998. 

- Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. Reglament regulador de les infraestructures 
comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació en 
l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de 
telecomunicacions. BOE nº 115 de 14 de maig del 2.003. 

- Ordre del Ministeri de Ciència i Tecnologia CTE/1296/2003, de 14 de maig. De 
desenvolupament del Reglament regulador de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior dels 
edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions. BOE nº 
126 de 27 de maig del 2003. 

- Reglaments i normes internes de la companyia TELEFÓNICA. 

- Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments 
d’avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat 
electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 78 de 1 d’abril de 
1994). 

- Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la 
conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels 
equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 310 de 28 de desembre de 1995). 

- Correcció d’errades del Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es 
modifica el Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els 
procediments d’avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a 
compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 30 de 
3 de febrer de 1996). 
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- Ordre de 19 de juliol de 1999, de desplegament del Reial Decret 444/1994, de 11 
de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la conformitat i els 
requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes 
i instal·lacions; que publica la relació de normes espanyoles que transposen les 
normes europees harmonitzades, el compliment de les quals pressuposa la 
conformitat amb els requisits de protecció electromagnètica. (BOE nº 178 de 27 de 
juliol de 1999). 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

 

Descripció general 

S’ha previst una canalització prefabricada a base de safata cega de xapa d’acer 
galvanitzat de 300x100mm., proveïda amb tapa i un envà separador. 

La instal·lació partirà del quadre general de distribució C.G.D. situat a la planta 
soterrani –1,  continuant pel sostre i pel centre dels passadissos de cada planta 
d’aparcament, format un anelltancat en cada planta. 

A la planta soterrani –1 s’instal·larà una safata que anirà directament des del quadre 
general de distribució C.G.D. fins al subquadre de l’aparcament subministrament 
normal i subministrament de socors S.A.N. i S.A.S. Per aquesta safata s’estendran les 
línies generals d’alimentació al subquadre de l’aparcament. 

De l’anell tancat de cada planta se’n treurà una derivació cap a cada sala tècnica 
situada a cada canonada de l’aparcament, a efectes d’estendre-hi les línies 
elèctriques dels motors dels ventiladors de l’aparcament. 

La unió de les safates generals de xapa d’acer galvanitzada amb els receptors, es 
realitzarà amb tubs de PVC rígid de diàmetres Fd-20, Fd-25, Fd-32 o Fd-40, segons 
el cas, separant sempre les línies de potència i les línies de senyals febles; i sempre a 
través de caixes de connexió de PVC estanques sèrie PLEXO-55 de la marca LEGRAND 
ancorades en el lateral de la canal metàl·lica. 

 

Consideracions generals 

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 
1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció, publicat com a annex de la Resolució de 22 de 
juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fixen els 
criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció; es tindrà en compte el següent: 

- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que 
siguin de qualitat certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
d’acord amb les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea; o bé acreditant un nivell de qualitat 
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equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de reconeixement recíproc 
entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un dels 
estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats 
en les obres i en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada 
segons el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de qualitat ambiental 
reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu 
de qualitat ambiental del producte en qüestió. 

Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat 
de Catalunya són d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 

- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 

- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de 
rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 

- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 

- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i 
productes prefabricats. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles electrosoldades 
i biguetes semirresistents de formigó armat. 

- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 

- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 

- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes d’edificis. 

- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 

- Xemeneies modulars metàl·liques. 

En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han 
incloses les ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, 
havent-se contemplat especialment els següents punts: 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, 
inclòs el replanteig previ. 

- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, 
caixetins i fornícules d’instal·lacions. 
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- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels 
paraments abans de la rebuda de les instal·lacions. 

- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, 
safata, armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent 
els treballs de soldadura, collat a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim 
de dues capes en cada cas i el galvanitzat en calent en aquells elements metàl·lics 
que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins 
a connectar en les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de 
sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat 
d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el cas de 
bancades en coberta, realització de la capa d’aïllament acústic antivibratori i 
realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa anivellada de formigó 
armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 

- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a 
través de la construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF 
adients en cada cas. 

- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables 
en l’obra o instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, 
fins a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra 
una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels 
projectes de legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de 
l’Administració, no admetentse cap increment econòmic per aquests conceptes. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del 
projecte de fi d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) 
còpia a la Direcció Facultativa. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat 
prèviament per la Direcció Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte 
de fi d’obra serà presentat en format paper i en format digital i contindrà, com a 
mínim, la següent documentació: 

- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions realitzades. 

- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 

- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 

- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 

- Control de qualitat establerts per la Llei. 

- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les instal·lacions. 

- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 

- Manual de manteniment de l’edifici. 
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En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels 
controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves 
i certificacions finals de posada en marxa, per part d’una empresa de control de 
qualitat homologada. 

Les marques i models dels diferents materials indicats en els documents del projecte, 
han estat seleccionats perquè responen a les premisses del programa i amb ells s’han 
coordinat i dimensionat els sistemes projectats, encara que podran ésser substituïts 
per d’altres marques o models equivalents en qualitats i prestacions, sempre que no 
alterin les característiques del sistema projectat ni es redueixi la qualitat dels seus 
components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser aprovat conjuntament per la 
Propietat i la Direcció Facultativa. 
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3.9.5. Xarxa de connexió al terra 
 

Objecte 

L’objecte del present apartat és l’estudi de la instal·lació de la xarxa de connexió a 
terra. 

Reglamentació 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 
del 18 de setembre del 2002. 

- Les guies d’interpretació de l’esmentat Reglament, emeses pel Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç del Govern de Madrid. 

- Les instruccions Interpretatives emeses per la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

- Norma UNE 21.186, de juny de 1996. Sobre protecció d’estructures, edificacions i 
zones obertes mitjançant parallamps amb dispositiu d’encebat. 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE i els seus Documents Bàsics DB. Reial Decret nº 
314/2006, del 17 de març del 2006 (BOE nº 74 del 28 de març del 2006). 

- Document Bàsic DB-SU. Seguretat d’utilització. 

- Norma tecnològica de l’edificació NTE-IPP. Parallamps, de 1973. 

- Disposar de Protocol de radi d’acció, emès per un laboratori homologat. 

- Resolució de 24 de febrer de 1983 del Departament d’Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya, sobre normes particulars per a instal·lacions d’enllaç en els 
subministraments d’energia elèctrica en baixa tensió, aprovades per les empreses 
elèctriques ENHER, FECSA i FHSSA. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

- Normes UNESA que li són d’aplicació. 

- Normes particulars de FECSA-ENDESA. Aprovades per Resolució ECF/4548/2006, 
del 29 de desembre, per la qual s’aproven a FECSA-ENDESA les Normes tècniques 
particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(expedient EE-104/01). DOGC nº 4827 del 22 de febrer del 2007. 

- Ordre de 6 de juliol de 1984 per la qual s’aproven les instruccions tècniques 
complementàries del reglamento sobre condicions tècniques u garanties de seguretat 
en centrals elèctriques, subestacions, i centres de transformació. Inclou des de la ITC-
MIE-RAT 01 fins a la ITC-MIERAT 20 (BOE 01/08/1984). 

- Ordre de 18 d’octubre de 1984 complementària de la de 6 de juliol que aprova les 
instruccions tècniques complementàries del reglament sobre condicions tècniques u 
garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació (ITC MIE-
RAT 20). 
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- Ordre de 27 de novembre de 1987, per la qual s’actualitzen les instruccions 
tècniques complementàries MIE-RAT 13 i MIE-RAT 14 del Reglament sobre 
condiciones tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de 
transformació. 

- Ordre de 23 de juny de 1988, per la qual s’actualitzen diverses instruccions 
tècniques complementàries MIE-RAT del Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. 

- Ordre de 16 d’abril de 1991, per la qual es modifica el punt 3.6 de la instrucció 
tècnica complementària MIE-RAT 06 del Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. 

- Ordre de 10 de març del 2000, per la qual es modifiquen les instruccions tècniques 
complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, 
MIERAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 i MIE-RAT 19, del Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de 
transformació. 

- Reial Decret 3275/1982, del 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i 
Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques i Centres de Transformació. BOE 
288/1982 de 01-12-1982. 

- Resolució del 19 de juny de 1984, de la Direcció General de l’Energia, per la qual 
s’estableixen normes sobre ventilació i accés a centres de transformació. BOE 26 
juny 1984. 

 

Descripció general de la xarxa de connexió a terra de baixa tensió 

La xarxa de connexió a terra serà formada per un anell perimetral rectangular al 
voltant de l’edifici, realitzat a base de conductor de coure despullat de 50mm2. de 
secció col·locat en contacte directe amb el terreny. En aquest anell, de forma lineal i 
uniformement repartides a interdistàncies aproximadament iguals, s’hi connectaran 
una sèrie de piques d’acer recobertes de coure de 1,50m. de llargada, o bé una sèrie 
de platines de connexió a terra del tipus estel. La col·locació de les piques o de les 
platines dependrà del terreny que es trobi en la excavació dels fonaments. 

A l’anell perimetral s’hi connectaran les armadures dels murs i dels fonaments de 
l’estructura de l’edifici, sempre prèvia aprovació per part del tècnic calculista de 
l’estructura. 

D’aquesta xarxa, quan passi pel costat de les guies de cada ascensor, se’n treuran 
dues derivacions, connectant-ne cadascuna d’elles a una de les guies de l’ascensor, 
mitjançant conductor de coure despullat de 50mm2. i unió amb soldadures 
aluminotèrmiques. 

Tota unió de conductor de coure amb coure es realitzarà amb soldadures 
aluminotèrmiques. Les unions del conductor de coure amb les piques o amb les 
platines de terra també es realitzaran mitjançant soldadures aluminotèrmiques. 

A la xarxa perimetral de connexió a terra s’hi connectaran un total de 10 piques 
d’acer recobertes de coure de 1,50m. de llargada, o bé plaques del tipus estel, 
sempre uniformement repartides. A més a més, es deixaran una sèrie de “esperes” de 
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conductor de coure despullat de 50mm2, a efectes de poder realitzar un terra 
artificial, en cas de que el valor de la resistència de terra sigui molt elevat. 

De l’anell perimetral de terra se’n treuran 2 derivacions amb conductor de coure 
despullat de 50mm2. fins a connectar a una caixa de seccionament i comprovació de 
la xarxa de connexió a terra. Aquesta caixa quedarà situada al costat del quadre 
general de distribució C.G.D. situat a la dependència nº 21 (sala de grup electrogen) 
de la planta soterrani –1). A partir d’aquesta caixa es sortirà amb una derivació de 
conductor de coure de 50mm2., el qual es connectarà a l’embarrat de terra del 
quadre general de distribució C.G.D. de l’edifici. Aquest conductor de coure de 
50mm2. 

continuarà per una canalització prefabricada (la qual es descriu en el subcapítol de 
canalitzacions) fins arribar a la cabina de control de la planta soterrani –1, on 
connectarà, prèvia instal·lació d’una caixa de seccionament i comprovació de la xarxa 
de connexió a terra, amb els embarrats de terra del quadre de l’aparcament 
subministrament normal i subministrament de socors (S.A.N.) i (S.A.S.). 

A la xarxa de connexió a terra també s’hi connectaran els elements metàl·lics de les 
diferents instal·lacions: guies dels ascensors, canonades de lampisteria, canonades 
de calefacció i climatització, fusteries metàl·liques, antena de televisió, parallamps, 
etc., format la xarxa equipotencial de l’edifici. 

Totes les masses metàl·liques de les instal·lacions de l’edifici es connectaran a la 
xarxa de connexió a terra. 

Una vegada realitzada la instal·lació es procedirà a realitzar la mesura de la 
resistència de terra, la qual haurà de tenir un valor inferior a 10 Ohm. En cas que el 
valor mesurat fos superior a aquest valor, es prendran les solucions adients, ja sigui 
ampliant la xarxa, col·locant elèctrodes de grafit, amb terra mineral, etc.; fins assolir 
el valor de 10 Ohm. 

 

Càlcul de la xarxa de connexió a terra de baixa tensió 

El terreny, en primera aproximació, es considera que són marges del juràsic, amb una 
resistivitat del terreny que pot variar de 30 a 40Ω.m. Prenent el valor més 
desfavorable de 40Ω.m., resulta, aplicant la instrucció ITC-BT-18: 

 

Amb: 

R = Resistència de terra (Ω). 

ρ = Resistivitat del terreny (Ω.m.). 

L = Llargada de la piqueta o conductor de terra (m.). 

En aquest cas és: 

Llargada piquetes: L1 = 10 piquetes x 1,50 m./piqueta = 15,00m. 
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Llargada conductor de coure de 50mm2.: L2 = 471m. 

Resistivitat del terreny: ρ = 40Ω.m. 

Substituint valors en l’expressió: 

 Correcte 

No obstant els càlculs efectuats i, tal com s’indica en el punt 12 de la instrucció ITC-
BT-18, la taula 3 es només a títol d’orientació per a l’obtenció en una primera 
aproximació de la resistència de terra. Quedant entès, doncs, i sempre d’acord amb 
l’esmentat punt 12, que els càlculs efectuats a partir dels valors donats en la 
instrucció, no donen només que un valor molt aproximat de la resistència de terra de 
l’elèctrode. 

Pel que s’ha exposat anteriorment, a la pràctica s’instal·larà una xarxa de connexió a 
terra tal que compleixi amb la ITC-BT-18 apartat 9., és a dir, que tingui una 
resistència de terra tal que no doni tensions de contacte superiors a 24 V. en locals o 
emplaçaments conductors i a 50 V. en la resta de locals o emplaçaments; i sempre 
realitzada en funció dels valors de resistivitat obtinguts damunt el propi terreny. 

En conseqü.ncia: La xarxa de connexió a terra es realitzarà en un lloc apropiat destinat 
a tal efecte, per mitjà de varies piquetes d’acer recobert de coure de ø19 mm. i 
1,50m. de llargada, soterrades a una profunditat de 50cm. per dessota del nivell del 
terra, connectades a un cable de coure despullat de 50mm2. de secció, de manera 
que la resistència òhmica sigui tal que, d’acord amb la instrucció ITC-BT-18, qualsevol 
massa de la instal·lació no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a 24V. 
en un local o emplaçament conductor i de 50V. en els demés casos. 

Els conductors d’enllaç seran de coure de 50mm2. de secció com a mínim i les 
derivacions als receptors i parts metàl·liques de la instal·lació seran d’igual o 
superior secció que la del conductor que alimenti al receptor, d’acord amb la 
instrucció ITC-BT-18 apartat 3.4., amb un mínim de 2,5mm2. de secció. 

Totes les masses metàl·liques de la instal·lació es connectaran a la xarxa de 
connexió a terra. 

 

Descripció general de la xarxa de connexió a terra de les 
ferramentes del centre de transformació 

Les ferramentes del centre de transformació (ponts, cabines, mampares, etc.) i 
l’engraellat d’acer de 15x15cm. que forma part de la solera, es connectaran a una 
xarxa de connexió a terra independent de la de la resta de l’edifici, per la qual cosa, a 
la planta soterrani –5, es procedirà a realitzar una estesa lineal amb conductor de 
coure despullat de 50mm2. de secció col·locat directament en contacte amb el 
terreny i connectat a una sèrie de piquetes d’acer recobertes de coure de 1,50m. de 
llargada, col·locades a una interdistància de 4 a 5m. 

D’aquesta estesa de conductor de coure se’n treurà una derivació amb conductor de 
coure de 50mm2. de secció, protegida dins de tub d’acer Fd-63, la qual connectarà 
directament amb les ferramentes del centre de transformació. D’aquesta manera 
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s’assegura una connexió directa a terra i que en cap punt es pugui seccionar 
involuntàriament aquesta connexió de posada a terra. 

Tota unió de conductor de coure amb coure es realitzarà amb soldadures 
aluminotèrmiques. 

Les unions del conductor de coure amb les piques també es realitzaran mitjançant 
soldadures aluminotèrmiques. 

Càlcul de la xarxa de connexió a terra de les ferramentes del centre de transformació. 

El terreny, en primera aproximació, es considera són margues del juràsic, amb una 
resistivitat del terreny que pot variar de 30 a 40 Ω.m. Prenent el valor més 
desfavorable de 40 Ω.m., resulta, aplicant la instrucció ITC-BT-18: 

 

Essent: 

R = Resistència de terra (Ω). 

ρ = Resistivitat del terreny (Ω.m.). 

L = Llargada de la piqueta o conductor de terra (m.). 

En aquest cas és: 

Llargada piquetes: L1 = 6 piquetes x 1,50m./piqueta = 9,00m. 

Llargada conductor de coure de 50mm2.: L2 = 30m. 

Resistivitat del terreny: ρ = 40 Ω.m. 

Substituint valors en l’expressió: 

 Correcte 

No obstant els càlculs efectuats són només a títol d’orientació per a l’obtenció en 
una primera aproximació de la resistència de terra. Quedant entès, doncs, que els 
càlculs efectuats a partir dels valors donats en la instrucció, no donen només que un 
valor molt aproximat de la resistència de terra de l’elèctrode. 

Pel que s’ha exposat anteriorment, a la pràctica s’instal·larà una xarxa de connexió a 
terra tal que tingui una resistència inferior a 10 Ω, és a dir, que tingui una resistència 
de terra tal que no doni tensions de contacte superiors a 24V. en locals o 
emplaçaments conductors i a 50V. en la resta de locals o emplaçaments; i sempre 
realitzada en funció dels valors de resistivitat obtinguts damunt el propi terreny. 

En conseqü.ncia: La xarxa de connexió a terra es realitzarà en un lloc apropiat destinat a tal 
efecte, per mitjà de 6 piquetes d’acer recobert de coure de ø19mm. i 1,50m. de 
llargada, soterrades a una profunditat de 50cm. per dessota del nivell del terra, 
connectades a un cable de coure despullat de 50mm2. de secció, de manera que la 
resistència òhmica sigui tal que, en qualsevol massa de la instal·lació no es pugui 
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donar lloc a tensions de contacte superiors a 24V en un local o emplaçament 
conductor i de 50V. en els demés casos. 

Els conductors d’enllaç seran de coure de 50mm2. de secció com a mínim i les 
derivacions als receptors i parts metàl·liques de la instal·lació seran d’igual o 
superior secció que la del conductor que alimenti al receptor. 

Totes les masses metàl·liques de les ferramentes quedaran connectades a la xarxa 
de connexió a terra. 

 

Descripció general de la xarxa de connexió a terra del neutre del 
transformador 

El neutre del transformador es connectarà a una xarxa de connexió a terra 
independent de la de la resta de l’edifici, per la qual cosa, a la planta soterrani –5, es 
procedirà a realitzar una estesa lineal amb conductor de coure despullat de 50mm2. 
de secció col·locat directament en contacte amb el terreny i connectat a una sèrie 
de piquetes d’acer recobertes de coure de 1,50m. de llargada, col·locades a una 
interdistància de 4 a 5m. 

D’aquesta estesa de conductor de coure se’n treurà una derivació amb conductor de 
coure de 50mm2. de secció, protegida dins de tub d’acer Fd-63, la qual connectarà 
directament amb les ferramentes del centre de mesura i transformació. D’aquesta 
manera s’assegura una connexió directa a terra i que en cap punt es pugui seccionar 
involuntàriament aquesta connexió de posada a terra. 

Tota unió de conductor de coure amb coure es realitzarà amb soldadures 
aluminotèrmiques. 

Les unions del conductor de coure amb les piques també es realitzaran mitjançant 
soldadures aluminotèrmiques. 

Càlcul de la xarxa de connexió a terra del neutre del transformador. 

El terreny, en primera aproximació, es considera són margues del juràsic, amb una 
resistivitat del terreny que pot variar de 30 a 40 Ω.m. Prenent el valor més 
desfavorable de 40 Ω.m., resulta, aplicant la instrucció ITC-BT-18: 

 

Essent: 

R = Resistència de terra (Ω). 

ρ = Resistivitat del terreny (Ω.m.). 

L = Llargada de la piqueta o conductor de terra (m.). 

En aquest cas és: 

Llargada piquetes: L1 = 6 piquetes x 1,50m./piqueta = 9,00m. 

Llargada conductor de coure de 50mm2.: L2 = 30m. 
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Resistivitat del terreny: ρ = 40 Ω.m. 

Substituint valors en l’expressió: 

 

No obstant els càlculs efectuats són només a títol d’orientació per a l’obtenció en 
una primera aproximació de la resistència de terra. Quedant entès, doncs, que els 
càlculs efectuats a partir dels valors donats en la instrucció, no donen només que un 
valor molt aproximat de la resistència de terra de l’elèctrode. 

Pel que s’ha exposat anteriorment, a la pràctica s’instal·larà una xarxa de connexió a 
terra tal que tingui una resistència inferior a 10 Ω, és a dir, que tingui una resistència 
de terra tal que no doni tensions de contacte superiors a 24V. en locals o 
emplaçaments conductors i a 50V. en la resta de locals o emplaçaments; i sempre 
realitzada en funció dels valors de resistivitat obtinguts damunt el propi terreny. 

En conseqü.ncia: La xarxa de connexió a terra es realitzarà en un lloc apropiat destinat a tal 
efecte, per mitjà de 6 piquetes d’acer recobert de coure de ø19mm. i 1,50m. de 
llargada, soterrades a una profunditat de 50cm. per dessota del nivell del terra, 
connectades a un cable de coure despullat de 50mm2. de secció, de manera que la 
resistència òhmica sigui tal que, en qualsevol massa de la instal·lació no es pugui 
donar lloc a tensions de contacte superiors a 24V en un local o emplaçament 
conductor i de 50V. en els demés casos. 

Els conductors d’enllaç seran de coure de 50mm2. de secció com a mínim i les 
derivacions als receptors i parts metàl·liques de la instal·lació seran d’igual o 
superior secció que la del conductor que alimenti al receptor. 

Totes les masses metàl·liques de la instal·lació quedaran connectades a la xarxa de 
connexió a terra. 

 

Descripció general de la xarxa de connexió a terra del neutre del 
grup electrogen 

El neutre del grup electrogen es connectarà a una xarxa de connexió a terra 
independent de la de la resta de l’edifici, per la qual cosa, a la planta soterrani –5, es 
procedirà a realitzar una estesa lineal amb conductor de coure despullat de 50mm2. 
de secció col·locat directament en contacte amb el terreny i connectat a una sèrie 
de piquetes d’acer recobertes de coure de 1,50m. De llargada, col·locades a una 
interdistància de 4 a 5m. 

D’aquesta estesa de conductor de coure se’n treurà una derivació amb conductor de 
coure de 50mm2. de secció, protegida dins de tub d’acer Fd-63, la qual connectarà 
directament amb el neutre de l’alternador del grup electrogen. D’aquesta manera 
s’assegura una connexió directa a terra i que en cap punt es pugui seccionar 
involuntàriament aquesta connexió de posada a terra. 

Tota unió de conductor de coure amb coure es realitzarà amb soldadures 
aluminotèrmiques. 
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Les unions del conductor de coure amb les piques també es realitzaran mitjançant 
soldadures aluminotèrmiques. 

Càlcul de la xarxa de connexió a terra del neutre del grup electrogen. 

El terreny, en primera aproximació, es considera són margues del juràsic, amb una 
resistivitat del terreny que pot variar de 30 a 40 Ω.m. Prenent el valor més 
desfavorable de 40 Ω.m., resulta, aplicant la instrucció ITC-BT-18: 

 

Essent: 

R = Resistència de terra (Ω). 

ρ = Resistivitat del terreny (Ω.m.). 

L = Llargada de la piqueta o conductor de terra (m.). 

En aquest cas és: 

Llargada piquetes: L1 = 6 piquetes x 1,50m./piqueta = 9,00m. 

Llargada conductor de coure de 50mm2.: L2 = 50m. 

Resistivitat del terreny: ρ = 40 Ω.m. 

Substituint valors en l’expressió: 

 

No obstant els càlculs efectuats i, tal com s’indica en el punt 12 de la instrucció ITC-
BT-18, la taula 3 es només a títol d’orientació per a l’obtenció en una primera 
aproximació de la resistència de terra. Quedant entès, doncs, i sempre d’acord amb 
l’esmentat punt 12, que els càlculs efectuats a partir dels valors donats en la 
instrucció, no donen només que un valor molt aproximat de la resistència de terra de 
l’elèctrode. 

Pel que s’ha exposat anteriorment, a la pràctica s’instal·larà una xarxa de connexió a 
terra tal que compleixi amb la ITC-BT-18 apartat 9., és a dir, que tingui una 
resistència de terra tal que no doni 

tensions de contacte superiors a 24V. en locals o emplaçaments conductors i a 50V. 
en la resta de 

locals o emplaçaments; i sempre realitzada en funció dels valors de resistivitat 
obtinguts damunt el propi terreny. 

En conseqü.ncia: La xarxa de connexió a terra es realitzarà en un lloc apropiat destinat a tal efecte, 
per mitjà de varies piquetes d’acer recobert de coure de ø19mm. i 1,50m. de 
llargada, soterrades a una profunditat de 50cm. per dessota del nivell del terra, 
connectades a un cable de coure despullat de 50mm2. de secció, de manera que la 
resistència òhmica sigui tal que, d’acord amb la instrucció ITC-BT-18, qualsevol massa 
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de la instal·lació no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a 24V. en un 
local o emplaçament conductor i de 50V. en els demés casos. 

Els conductors d’enllaç seran de coure de 50mm2. de secció com a mínim i les 
derivacions als receptors i parts metàl·liques de la instal·lació seran d’igual o 
superior secció que la del conductor que alimenti al receptor, d’acord amb la 
instrucció ITC-BT-18 apartat 3.4., amb un mínim de 2,5mm2. de secció. 

Totes les masses metàl·liques de la instal·lació es connectaran a la xarxa de 
connexió a terra. 

 

Consideracions generals 

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 
1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció, publicat com a annex de la Resolució de 22 de 
juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fixen els 
criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció; es tindrà en compte el següent: 

- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que 
siguin de qualitat certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
d’acord amb les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea; o bé acreditant un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de reconeixement recíproc 
entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un dels 
estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats 
en les obres i en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada 
segons el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de qualitat ambiental 
reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu 
de qualitat ambiental del producte en qüestió. 

Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat 
de Catalunya són d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 

- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 

- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de 
rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 

- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 
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- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i 
productes prefabricats. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles electrosoldades 
i biguetes semirresistents de formigó armat. 

- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 

- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 

- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes d’edificis. 

- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 

- Xemeneies modulars metàl·liques. 

En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han 
incloses les ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, 
havent-se contemplat 

especialment els següents punts: 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, 
inclòs el replanteig previ. 

- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, 
caixetins i fornícules d’instal·lacions. 

- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels 
paraments abans de la rebuda de les instal·lacions. 

- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, 
safata, armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent 
els treballs de soldadura, collat a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim 
de dues capes en cada cas i el galvanitzat en calent en aquells elements metàl·lics 
que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins 
a connectar en les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de 
sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat 
d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el cas de 
bancades en coberta, realització de la capa d’aïllament acústic antivibratori i 
realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa anivellada de formigó 
armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 

- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a 
través de la construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF 
adients en cada cas. 
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- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables 
en l’obra o instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, 
fins a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra 
una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels 
projectes de legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de 
l’Administració, no admetentse cap increment econòmic per aquests conceptes. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del 
projecte de fi d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) 
còpia a la Direcció Facultativa. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat 
prèviament per la Direcció Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte 
de fi d’obra serà presentat en format paper i en format digital i contindrà, com a 
mínim, la següent documentació: 

- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions realitzades. 

- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 

- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 

- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 

- Control de qualitat establerts per la Llei. 

- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les instal·lacions. 

- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 

- Manual de manteniment de l’edifici. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels 
controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves 
i certificacions finals de posada en marxa, per part d’una empresa de control de 
qualitat homologada. 

Les marques i models dels diferents materials indicats en els documents del projecte, 
han estat seleccionats perquè responen a les premisses del programa i amb ells s’han 
coordinat i dimensionat els sistemes projectats, encara que podran ésser substituïts 
per d’altres marques o models equivalents en qualitats i prestacions, sempre que no 
alterin les característiques del sistema projectat ni es redueixi la qualitat dels seus 
components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser aprovat conjuntament per la 
Propietat i la Direcció Facultativa. 
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3.9.6. Drenatge 
 

Objecte 

L’objecte del present apartat és l’estudi de la instal·lació de les bombes contra 
inundacions dedicades al drenatge dels aparcaments. 

 

Reglamentació 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE i els seus Documents Bàsics DB. Reial Decret nº 
314/2006, del 17 de març del 2006 (BOE nº 74 del 28 de març del 2006). 
Document Bàsic DB-HS. Salubritat (higiene, salut i protecció del medi ambient). 

- Ordre del Ministeri d’obres Públiques i Urbanisme, 15 de setembre de 1986. 

- Plec de Prescripcions Tàctiques Generals per a Canonades de Sanejament de 
poblacions. 

- Preceptiu a la realització de subministrament, explotacions de serveis o execució de 
les obres i col·locació de les canonades i altres peces especials necessàries per a 
formar conduccions de sanejament, el projecte, execució, inspecció, direcció i 
explotació pertanyen al MOPU. 

- Ordre del Ministeri de l’habitatge, 6 de març de 1973. 

- Norma Tecnològica de l’edificació NTE-ISA "Instal·lacions de Salubritat: 
Clavegueram Evacuació d’aigües pluvials i residuals des de les respectives escomeses fins al cabal 
receptor o fins l’estació depuradors, quan aquesta sigui necessària Ordre del Ministeri 
de l’habitatge, 31 de juliol de 1973. 

- Norma Tecnològica de l’edificació NTE-ISS "Instal·lacions de Salubritat: 
Sanejament". 

- Reglamentacions i recomanacions de la Junta de Sanejament de Catalunya. 

- Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament de 
poblacions. 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 
del 18 de setembre del 2002. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

 

Descripció general 

La instal·lació consistirà en la instal·lació d’un equip de dues electrobombes 
submergibles per a l’extracció de les aigües que puguin entrar a l’aparcament en cas d’inundació 
per causes naturals o per accident fortuït en les instal·lacions de l’edifici o per l’ús de 
las mànegues contra incendis. 
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A la planta soterrani –5 es realitzarà un pou de recollida a tal efecte, de 4.500 l. de 
capacitat, i proveït amb una tapa de registre apta per al pas de vehicles. 

Dins d’aquest pou de recollida s’hi instal·laran dues electrobombes submergibles de 
la marca SACI model HT-50-2-C-502, de 13.000 l/h. a 26mca., proveïdes amb 
electromotor de 5,50CV de potència i sortida de ø2”. El funcionament d’aquestes 
bombes es realitzarà a través d’un quadre de maniobra, mitjançant un joc de 5 boies, 
de manera que en un moment donat puguin funcionar les dues bombes a la vegada 
en paral·lel, proporcionant un cabal de 26.000 l/h. a 26mca. 

A la sortida de cada bomba s’hi instal·larà una vàlvula de retenció de ø2”. 
Seguidament es formarà un pantaló i amb canonada de ø3” es connectarà al 
clavegueró general de desguàs de l’edifici més proper situat a la planta baixa, 
realitzant-se aquesta connexió per la part alta del clavegueró. 

El quadre de maniobra del joc de bombes i les seves boies de seguretat treballaran a 
una tensió de 24V. 

Donat que la instal·lació de les electrobombes contra inundacions és situada per 
dessota els 60cm. d’alçada mesurats per damunt del paviment de la planta soterrani 
–5, tindrà les següents característiques: 

- Les línies elèctriques que alimenten a les bombes i al sistema de boies de posada en 
marxa/aturada i de seguretat, seran de conductor de Cu 0,6/1kV. SZ1-K. protegides 
dins de conduccions tipus Fergondur metàl·lic. 

- Cadascuna de les línies anirà proveïda, el més a prop possible de l’aparell de 
consum, d’un maniguet tallafocs normalitzat, a fi d’evitar la propagació d’un possible 
incendi de les bombes. 

- El sistema de boies de posada en marxa/aturada i de seguretat s’instal·laran de 
manera que les electrobombes quedin sempre, dins del pou on es troben, 
submergides per dessota del nivell de l’aigua. Per tant, si cal, es farà una aportació 
d’aigua. 

 

Consideracions generals 

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 
1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció, publicat com a annex de la Resolució de 22 de 
juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fixen els 
criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció; es tindrà en compte el següent: 

- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que 
siguin de qualitat certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
d’acord amb les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea; o bé acreditant un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
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l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de reconeixement recíproc 
entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un dels 
estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats 
en les obres i en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada 
segons el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de qualitat ambiental 
reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu 
de qualitat ambiental del producte en qüestió. 

Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat 
de Catalunya són d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 

- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 

- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de 
rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 

- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 

- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i 
productes prefabricats. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles electrosoldades 
i biguetes semirresistents de formigó armat. 

- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 

- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 

- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes d’edificis. 

- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 

- Xemeneies modulars metàl·liques. 

En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han 
incloses les ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, 
havent-se contemplat especialment els següents punts: 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, 
inclòs el replanteig previ. 

- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, 
caixetins i fornícules d’instal·lacions. 

- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels 
paraments abans de la rebuda de les instal·lacions. 
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- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, 
safata, armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent 
els treballs de soldadura, collat a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim 
de dues capes en cada cas i el galvanitzat en calent en aquells elements metàl·lics 
que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins 
a connectar en les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de 
sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat 
d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el cas de 
bancades en coberta, realització de la capa d’aïllament acústic antivibratori i 
realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa anivellada de formigó 
armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 

- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a 
través de la construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF 
adients en cada cas. 

- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables 
en l’obra o instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, 
fins a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra 
una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels 
projectes de legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de 
l’Administració, no admetentse cap increment econòmic per aquests conceptes. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del 
projecte de fi d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) 
còpia a la Direcció 

Facultativa. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció 
Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte de fi d’obra serà presentat 
en format paper i en format digital i contindrà, com a mínim, la següent documentació: 

- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions realitzades. 

- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 

- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 

- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 

- Control de qualitat establerts per la Llei. 

- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les instal·lacions. 

- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 

- Manual de manteniment de l’edifici. 
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En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels 
controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves 
i certificacions finals de posada en marxa, per part d’una empresa de control de 
qualitat homologada. 

Les marques i models dels diferents materials indicats en els documents del projecte, 
han estat seleccionats perquè responen a les premisses del programa i amb ells s’han 
coordinat i dimensionat els sistemes projectats, encara que podran ésser substituïts 
per d’altres marques o models equivalents en qualitats i prestacions, sempre que no 
alterin les característiques del sistema projectat ni es redueixi la qualitat dels seus 
components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser aprovat conjuntament per la 
Propietat i la Direcció Facultativa. 
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3.9.7. Sistema de videovigilància i circuit tancat de televisió 
 

Objecte 

L’objecte del present subcapítol és l’estudi de la instal·lació del sistema de 
videovigilància i circuit tancat de televisió. 

 

Reglamentació 

- Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre Infraestructures Comunes en els 
edificis per a l’accés als serveis de Telecomunicació. BOE nº 51 de 28 de febrer del 
1.998. 

- Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. Reglament regulador de les infraestructures 
comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació en 
l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de 
telecomunicacions. BOE nº 115 de 14 de maig del 2.003. 

- Ordre del Ministeri de Ciència i Tecnologia CTE/1296/2003, de 14 de maig. De 
desenvolupament del Reglament regulador de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior dels 
edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions. BOE nº 
126 de 27 de maig del 2.003. 

- Reglaments i normes internes de la companyia TELEFÓNICA. 

- Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments 
d’avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat 
electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 78 de 1 d’abril de 
1994). 

- Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la 
conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels 
equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 310 de 28 de desembre de 1995). 

- Correcció d’errades del Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es 
modifica el Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els 
procediments d’avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a 
compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 30 de 
3 de febrer de 1996). 

- Ordre de 19 de juliol de 1999, de desplegament del Reial Decret 444/1994, de 11 
de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la conformitat i els 
requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes 
i instal·lacions; que publica la relació de normes espanyoles que transposen les 
normes europees harmonitzades, el compliment de les quals pressuposa la 
conformitat amb els requisits de protecció electromagnètica. (BOE nº 178 de 27 de 
juliol de 1999). 
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- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 
del 18 de setembre del 2002. 

- Les guies d’interpretació de l’esmentat Reglament, emeses pel Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç del Govern de Madrid. 

- Les instruccions Interpretatives emeses per la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

 

Descripció general 

Es realitza una instal·lació de vigilància de seguretat amb càmeres de vigilància i 
enregistrament digital. 

Aquest sistema serà format per un total de 16 càmeres enfocant els següents punts d’entrada a 
l’establiment: 

- Planta baixa: 1 càmera en cada escala. Total 2 càmeres. 

- Planta soterrani -1: 1 càmera en cada escala; 1 càmera a l’entrada de vehicles; i 1 
càmera a la sortida de vehicles. Total 4 càmeres. 

- Planta soterrani -2: 1 càmera en cada escala. Total 2 càmeres. 

- Planta soterrani -3: 1 càmera en cada escala. Total 2 càmeres. 

- Planta soterrani -4: 1 càmera en cada escala. Total 2 càmeres. 

- Planta soterrani -5: 1 càmera en cada escala; 1 càmera a l’entrada de vehicles; i 1 
càmera a la sortida de vehicles. Total 4 càmeres. 

El controlador general del sistema serà un multiplexor DIVAR amb disc dur incorporat. 
Aquest multiplexor recull els senyals procedents de les 16 càmeres i pot mostrar les 
imatges per monitor o en un PC si es fa servir la sortida de xarxa que té. El 
controlador DIVAR pot emmagatzemar el vídeo durant uns 10 dies, depenent del 
nombre d’imatges per segon que es vulguin capturar i si s’utilitza o no la funció 
vídeosensor per a gravar només quan hi ha un moviment. Hi ha la possibilitat d’enviar 
imatges remotament a través d’un módem i una línia ADSL. Tot el material d’aquesta 
instal·lació serà de la marca PLANA FÀBREGA. 

 

Consideracions generals 

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 
1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció, publicat com a annex de la Resolució de 22 de 
juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fixen els 
criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció; es tindrà en compte el següent: 
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- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que 
siguin de qualitat certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
d’acord amb les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea; o bé acreditant un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de reconeixement recíproc 
entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un dels 
estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats 
en les obres i en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada 
segons el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de qualitat ambiental 
reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu 
de qualitat ambiental del producte en questió. 

Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat 
de Catalunya són d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 

- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 

- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de 
rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 

- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 

- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i 
productes prefabricats. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles electrosoldades 
i biguetes semirresistents de formigó armat. 

- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 

- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 

- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes d’edificis. 

- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 

- Xemeneies modulars metàl·liques. 
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En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han 
incloses les ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, 
havent-se contemplat especialment els següents punts: 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, 
inclòs el replanteig previ. 

- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, 
caixetins i fornícules d’instal·lacions. 

- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels 
paraments abans de la rebuda de les instal·lacions. 

- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, 
safata, armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent 
els treballs de soldadura, collat a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim 
de dues capes en cada cas i el galvanitzat en calent en aquells elements metàl·lics 
que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins 
a connectar en les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de 
sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat 
d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el cas de 
bancades en coberta, realització de la capa d’aïllament acústic antivibratori i 
realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa anivellada de formigó 
armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 

- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a 
través de la construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF 
adients en cada cas. 

- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables 
en l’obra o instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, 
fins a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra 
una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels 
projectes de legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de 
l’Administració, no admetentse cap increment econòmic per aquests conceptes. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del 
projecte de fi d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) 
còpia a la Direcció Facultativa. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat 
prèviament per la Direcció Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte 
de fi d’obra serà presentat en format paper i en format digital i contindrà, com a mínim, la 
següent documentació: 

- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions realitzades. 

- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 
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- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 

- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 

- Control de qualitat establerts per la Llei. 

- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les instal·lacions. 

- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 

- Manual de manteniment de l’edifici. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels 
controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves 
i certificacions finals de posada en marxa, per part d’una empresa de control de 
qualitat homologada. 

Les marques i models dels diferents materials indicats en els documents del projecte, 
han estat seleccionats perquè responen a les premisses del programa i amb ells s’han 
coordinat i dimensionat els sistemes projectats, encara que podran ésser substituïts 
per d’altres marques o models equivalents en qualitats i prestacions, sempre que no 
alterin les característiques del sistema projectat ni es redueixi la qualitat dels seus 
components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser aprovat conjuntament per la 
Propietat i la Direcció Facultativa. 
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3.9.8. Megafonia 
 

Objecte 

L’objecte del present subcapítol és l’estudi de la instal·lació de la megafonia. 

 

Reglamentació 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE i els seus Documents Bàsics DB. Reial Decret nº 
314/2006, del 17 de març del 2006 (BOE nº 74 del 28 de març del 2006). 
Document Bàsic DB-SI. Seguretat en cas d’incendi. Document Bàsic DB-SU. Seguretat 
d’utilització. 

- Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre Infraestructures Comunes en els 
edificis per a l’accés als serveis de Telecomunicació. BOE nº 51 de 28 de febrer del 
1.998. 

- Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. Reglament regulador de les infraestructures 
comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació en 
l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de 
telecomunicacions. BOE nº 115 de 14 de maig del 2.003. 

- Ordre del Ministeri de Ciència i Tecnologia CTE/1296/2003, de 14 de maig. De 
desenvolupament del Reglament regulador de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior dels 
edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions. BOE nº 
126 de 27 de maig del 2.003. 

- Reglaments i normes internes de la companyia TELEFÓNICA. 

- Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments 
d’avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat 
electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 78 de 1 d’abril de 
1994). 

- Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la 
conformitat i els requisits 

de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes i 
instal·lacions. (BOE nº 310 de 28 de desembre de 1995). 

- Correcció d’errades del Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es 
modifica el Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els 
procediments d’avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a 
compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 30 de 
3 de febrer de 1996). 

- Ordre de 19 de juliol de 1999, de desplegament del Reial Decret 444/1994, de 11 
de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la conformitat i els 
requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes 
i instal·lacions; que publica la relació de normes espanyoles que transposen les 
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normes europees harmonitzades, el compliment de les quals pressuposa la 
conformitat amb els requisits de protecció electromagnètica. (BOE nº 178 de 27 de 
juliol de 1999). 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 
del 18 de setembre del 2002. 

- Les guies d’interpretació de l’esmentat Reglament, emeses pel Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç del Govern de Madrid. 

- Les instruccions Interpretatives emeses per la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

 

Descripció general 

El sistema compleix amb la normativa d’evacuació d’edificis IEC-60849 i es composa 
d’unitat central, altaveus de sostre, reguladors de volum i projectors per a 
l’aparcament. 

La unitat central inclou 1 controlador, 1 amplificador extern i 1 estació de trucada de 
6 zones. La unitat amplificadora disposa de control de potència amb indicador òptic, 
filtres de veu, generador de to din-don, control de greus i aguts i entrades per fonts 
musicals exteriors. 

L’ajust de la potència a distribuir a cada àrea es regula conjuntament a través del 
control de potència de la unitat central i dels reguladors situats a cada àrea. 

L’equip utilitza línia elèctrica de 100V. per a alimentar els altaveus, permetent cobrir 
llargues distàncies amb poques pèrdues degudes a l’atenuació del cable i utilitzar 
conductors de poca secció. La connexió dels altaveus a la línia es fa en paral·lel, a 
través d’un transformador amb selecció de potència, que permet escollir el nivell de 
so idoni depenent de les necessitats de cada zona. L’estudi de potència necessària 
s’ha fet establint la connexió dels altaveus de cel ras a mitja potència (6W.) i la dels 
projectors de l’aparcament a 10W. 

Les 6 zones definides són les següents: 

- Zona 1. Vestidors i serveis de planta soterrani –1. 
- Zona 2: Replans d’escales i aparcament planta soterrani –1. 
- Zona 3: Replans d’escales i aparcament planta soterrani –2. 
- Zona 4: Replans d’escales i aparcament planta soterrani –3. 
- Zona 5: Replans d’escales i aparcament planta soterrani –4. 
- Zona 6: Replans d’escales i aparcament planta soterrani –5. 

Els elements de la instal·lació de megafonia per a avisos i música ambiental seran els següents: 

- 1 u. Amplificador de potència de 480W (720W de potència màxima), 1 entrada de 
línia balancejada. Entrada: 100V. Sortida: 70-100V. Resposta en freqü.ncia: 50Hz a 20kHz. 
alimentació: 230Vca. Dimensions: 430x370x145mm. Pes: 25kg. Referència PLANA 
FÀBREGA: SON-193800. 
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- 1 u. Controlador PLENA V.A.S. S’encarrega de distribuir les trucades d’emergència, 
convencionals i música de fons. Consta de 6 zones d’altaveus i d’amplificador de 
240W. Compleix la normativa d’evacuació IEC60849. Referència PLANA FÀBREGA: 
SON-199000. 

- 1 u. Estació de trucada de 6 zones. Es connecta a la central amb cable utp cat5e. 
Se li poden acoblar fins a 8 teclats de 6 zones No està supervisada per la central. 
Referència PLANA FÀBREGA: SON-195600. 

- 15 u. Altaveu 6W. nominals per a cel ras. Apropiat per a la reproducció de veu i 
música. Dimensions (dià.xmàx.prof.): 210x88mm. Potència màxima: 9W. Pes: 1,1kg. 
Tamany: 4" Marca BOSCH. Referència PLANA FÀBREGA: SON-309031. 

- 50 u. Projector de paret de 10W. (2,5 - 5- 10W.). Compacte i amb gran potència. 
Difusió del so directiva. Material resistent fabricat amb ABS. Protecció contra 
esquitxades d’aigua. Marca BOSCH. Referència PLANA FÀBREGA: SON-950553. 

- Cable paral·lel bicolor, flexible, de 2 conductors de 1,5mm2. de coure electrolític, 
amb aïllament de PVC, tensió de prova de 1.500V. i tensió de servei de 250V. 
Referència PLANA FÀBREGA: R4SO4SJAA1. 

La connexió elèctrica entre els diferents elements d’aquesta instal·lació es realitzarà 
amb cable paral·lel bicolor, flexible, de 2 conductors de 1,5mm2. de coure 
electrolític, amb aïllament de PVC, tensió de prova de 1.500V. i tensió de servei de 
250V., resistent al foc segons UNE 50.200. 

L’equip utilitza línia elèctrica de 100V. per a alimentar els altaveus, permetent cobrir 
llargues distàncies amb poques pèrdues degudes a l’atenuació del cable i utilitzar 
conductors de poca secció. La connexió dels altaveus a la línia es fa en paral·lel, a 
través d’un transformador amb selecció de potència, que permet escollir el nivell de 
so idoni depenent de les necessitats i de cada zona. Els càlculs realitzats són per a 
altaveus treballant a mitja potència (3W.). 

Una unitat central que estarà situada a la sala de control de la planta soterrani –1, 
inclou la estació de trucada des d’on es realitza la selecció entre les zones d'avís. 

Tot el material d’aquesta instal·lació serà de la marca PLANA FÀBREGA. 

 

Consideracions generals 

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 
1998, pelqual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció, publicat com a annex de la Resolució de 22 de 
juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fixen els 
criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció; es tindrà en compte el següent: 

- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que 
siguin de qualitat certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
d’acord amb les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi. 
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- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea; o bé acreditant un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de reconeixement recíproc 
entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un dels 
estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats 
en les obres i en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada 
segons el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de qualitat ambiental 
reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu 
de qualitat ambiental del producte en qüestió. 

Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat 
de Catalunya són d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 

- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 

- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de 
rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 

- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 

- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i 
productes prefabricats. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles electrosoldades 
i biguetes semirresistents de formigó armat. 

- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 

- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 

- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes d’edificis. 

- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 

- Xemeneies modulars metàl·liques. 

En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han 
incloses les ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, 
havent-se contemplat especialment els següents punts: 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, 
inclòs el replanteig previ. 
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- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, 
caixetins i fornícules d’instal·lacions. 

- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels 
paraments abans de la rebuda de les instal·lacions. 

- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, 
safata, armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent 
els treballs de soldadura, collat a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim 
de dues capes en cada cas i el galvanitzat en calent en aquells elements metàl·lics 
que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins 
a connectar en les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de 
sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat 
d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el cas de 
bancades en coberta, realització de la capa d’aïllament acústic antivibratori i 
realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa anivellada de formigó 
armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 

- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a 
través de la construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF 
adients en cada cas. 

- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables 
en l’obra o instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, 
fins a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra 
una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels 
projectes de legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de 
l’Administració, no admetentse cap increment econòmic per aquests conceptes. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del 
projecte de fi d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) 
còpia a la Direcció Facultativa. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat 
prèviament per la Direcció Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte 
de fi d’obra serà presentat en format paper i en format digital i contindrà, com a mínim, la 
següent documentació: 

- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions realitzades. 

- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 

- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 

- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 

- Control de qualitat establerts per la Llei. 

- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les instal·lacions. 
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- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 

- Manual de manteniment de l’edifici. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels 
controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves 
i certificacions finals de posada en marxa, per part d’una empresa de control de 
qualitat homologada. 

Les marques i models dels diferents materials indicats en els documents del projecte, 
han estat seleccionats perquè responen a les premisses del programa i amb ells s’han 
coordinat i dimensionat els sistemes projectats, encara que podran ésser substituïts 
per d’altres marques o models equivalents en qualitats i prestacions, sempre que no 
alterin les característiques del sistema projectat ni es redueixi la qualitat dels seus 
components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser aprovat conjuntament per la 
Propietat i la Direcció Facultativa. 
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3.9.9. Electricitat 
 

Objecte 

L’objecte del present subcapítol és l’estudi de la instal·lació d’electricitat en baixa 
tensió. 

 

Reglamentació 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 
del 18 de setembre del 2002. 

- Les guies d’interpretació de l’esmentat Reglament, emeses pel Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç del Govern de Madrid. 

- Les instruccions Interpretatives emeses per la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE i els seus Documents Bàsics DB. Reial Decret nº 
314/2006, del 17 de març del 2006 (BOE nº 74 del 28 de març del 2006). 
Document Bàsic DB-SU. Seguretat d’utilització. 

- Resolució de 24 de febrer de 1983 del Departament d’Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya, sobre normes particulars per a instal·lacions d’enllaç en els 
subministraments d’energia elèctrica en baixa tensió, aprovades per les empreses 
elèctriques ENHER, FECSA i FHSSA. 

- Normes particulars de FECSA-ENDESA. Aprovades per Resolució ECF/4548/2006, 
del 29 de desembre, per la qual s’aproven a FECSA-ENDESA les Normes tècniques 
particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(expedient EE-104/01). DOGC nº 4827 del 22 de febrer del 2007. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

- Normes UNESA que li són d’aplicació. 

 

Descripció general 

La previsió de càrregues per l’edifici es desglossa en els següents subministraments: 

- Potència elèctrica màxima subministrada en baixa tensió des del centre de 
transformació: 567kW. (630kVA. amb cos _ = 0,90). 

- Potència elèctrica de reserva a través de grup electrogen: 91kW. 

El desglossament de les potències a partir del centre de transformació és el següent: 

- Edifici aparcament: 270,00 kW. 
- Edifici oficines i magatzem: 200,00 kW. 
- Urbanització plaça: 6,00 kW. 
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- Urbanització escales: 41,00kW. 
- Altres: 7,00 kW. 
- TOTAL: 524,00 kW. 

Aquesta potència es connectarà al centre de transformació de 630kVA. a 400V. 
50Hz. 

Des del quadre de baixa tensió del centre de transformació sortirà una línia de coure 
de 2(4x240)mm2. 0,6/1kV. SZ1-K., la qual connectarà amb el quadre elèctric general 
de distribució C.G.D., el qual serà format per un armari modular metàl·lic de la marca 
ABB-METRÓN model Ar-Tu, proveït amb portes transparents amb pany amb clau, amb 
borns a l’entrada i a la sortida de línies, amb sòcol. Dins d’aquest armari s’hi allotjarà 
en capçalera 1 interruptor manual en càrrega de In 800A. IV. pols, de la marca ABB-
METRÓN tipus OETL-800-K4, el qual connectarà amb l’embarrat de platines de coure 
del C.G.D. La sortida d’aquest interruptor connectarà amb l’embarrat de platines de 
coure del subministrament normal de companyia. 

En l’embarrat del quadre general de distribució C.G.D. s’hi integrarà un equip de 
commutació automàtica per al subministrament de reserva, el qual es realitzarà a 
través d’un grup electrogen; per a tal d’alimentar els quadres i subquadres que 
disposin de doble o de simple embarrat, segons disposin de subministrament 
preferent o no. 

L’equip de commutació automàtica de potència companyia-grup electrogen serà de la 
marca ELECTRA MOLINS model QC-200, proveït amb 2 contactors tetrapolars de 
200A. a 400V., amb enclavament mecànic i elèctric. Disposarà d’un regulador 
automàtic amb 3 posicions: automàtic-manual-xarxa. 

En capçalera de l’embarrat del subministrament de reserva es disposarà de 1 
interruptor magnetotèrmic de In 250A. IV. pols regulat a 200A., de la marca ABB-
METRÓN tipus T3N-200-FFTMD- 200. La sortida d’aquest interruptor connectarà amb 
l’embarrat de platines de coure del subministrament de reserva. 

El quadre general de distribució C.G.D. serà situat a la zona tècnica corresponent a la 
sala del grup electrogen, situada a la planta soterrani –1. Del quadre general de 
distribució C.G.D. sortiran totes i cadascuna de les línies que alimentaran els diferents 
subquadres de planta, instal·lats a la cabina de control i vigilància de la planta 
soterrani –1. 

El quadre general de distribució disposarà de dos embarrats, que són: 

- Embarrat de subministrament normal a través de companyia. 
- Embarrat de subministrament de reserva a través de grup electrogen. 

 

Subministrament de reserva 

Segons la instrucció ITC-BT-28 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, pel 
tipus d’edifici i per l’activitat que s’hi desenvolupa, s’ha de disposar d’un 
subministrament de reserva d’energia elèctrica. Aquest subministrament ha de 
garantir, com a mínim, el 25% de la potència elèctrica instal·lada en l’edifici. Aquest 
subministrament de reserva es realitzarà mitjançant un grup electrogen, les 
característiques del qual es descriuen seguidament. Grup electrogen de la marca 
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ELECTRA MOLINS model EMJ-135, en construcció insonoritzada i completament 
automàtic, de 135kVA., 108W. de potencia màxima en servei d’emergència per 
fallada de xarxa, segons norma ISO 8528-1. La potència activa (kW.) és subjecta a 
una tolerància de ±5%, d’acord amb les especificacions del fabricant del motor dièsel. 

El grup electrogen consta dels següents equips: 

- Motor dièsel de la marca JOHN DEERE model 6068-TF-258, de 115kW. a 1.500 
r.p.m., refrigerat per aigua amb radiador, arrencada elèctrica. 

- Alternador trifàsic de la marca LEROY SOMER de 135kVA., tensió 400/230V., 
freqü.ncia 50Hz., sense escombretes, amb regulació electrònica de tensió tipus AREP 
R-438. 

- Quadre automàtic tipus AUT-MP10-E, que realitza la posada en marxa del grup 
electrogen en produir-se la fallada del subministrament elèctric de la xarxa i dóna un 
senyal al quadre de commutació per a tal que connecti la càrrega al grup. Quan es 
torna a normalitzar el subministrament elèctric de la xarxa, transfereix la càrrega a la 
xarxa i atura el grup. Totes les funcions són controlades per un mòdul programable 
proveït amb un microprocessador, la qual cosa simplifica els circuits i disminueix els 
contactes mecànics, aconseguint-se una gran fiabilitat de funcionament. 

- Carregador electrònic de bateries, a més a més de l’alternador de càrrega de 
bateries del propi motor dièsel. 

- Una bateria de 12V. 125Ah., con cables, terminals i desconnectador. 

- Dipòsit de combustible de 330 l. muntat a la bancada, amb detector de nivell 
mínim, indicador de nivell i tap d’emplenada, degudament connectat al motor. 

- Resistència calefactora amb termòstat de líquid refrigerant, per a tal d’assegurar 
l’arrencada del motor dièsel en qualsevol moment i permetre la connexió ràpida de la 
càrrega a l’alternador. 

- Coberta metàl·lica insonoritzada, adequada per a obtenir un nivell de potència 
acústica LWA de 97 dB(A), equivalent a un nivell mitjà de pressió acústica de 69 
dB(A) a 10 m., d’acord amb la Directiva 2000/14/CE de la Unió Europea. Prevista per 
a poder treballar a la intempèrie. 

Disposa de portes practicables per a l’accés a les diferents parts del grup. Silenciador 
amb flexible i tub d’escapament de gasos de combustió muntats en el grup 

Tots els elements van muntats damunt una bancada metàl·lica, amb elements 
antivibratoris de suport de les màquines i degudament connectats entre si. 

El grup es subministra amb líquid refrigerant amb un 50% d’anticongelant, d’acord 
amb les especificacions del fabricant del motor dièsel, per a la protecció contra la 
corrosió i cavitació. Es subministra amb el càrter motor ple d’oli. 

El grup inclou les proteccions dels elements mòbils (corretges, ventilador, alternador, 
etc.), complint les Directives de la Unió Europea de seguretat de màquines 
98/37/CE, de baixa tensió 73/23/CEE i de compatibilitat electromagnètica 
89/336/CEE. 
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El grup portarà el marcat “CE” i es facilitarà el certificat de conformitat corresponent 
amb el subministrament de l’equip. 

El quadre AUT-MP10-E inclou les següents proteccions que, quan actuen desconnecten la càrrega i 
aturen el grup electrogen: 

- Baixa pressió d’oli. 
- Alta temperatura del líquid refrigerant. 
- Sobrevelocitat i baixa velocitat del motor dièsel. 
- Tensió de grup fora de límits. 
- Bloqueig en fallar l’arrencada. 
- Sobreintensitat de l’alternador. 
- Curtcircuit en les línies de consum. 

Aquestes dues últimes proteccions es realitzen mitjançant una detecció electrònica 
trifàsica situada en l’interior de l’alternador, que protegeix al propi alternador i a la 
línia de sortida potència. 

El mòdul AUT-MP10-E permet un ajustament precís dels valors de disparament, 
aconseguint així una millor protecció que amb una detecció magnetotèrmica. 

L’alternador amb el sistema de regulació electrònica de tensió tipus AREP R-438, 
posseeix una capacitat de curcircuit de 3 vegades la intensitat nominal durant 10 
segons. Aquesta característica facilita el disparament de les proteccions de la 
instal·lació elèctrica del client en cas de curcircuit i a més a més, assegura la millor 
resposta de l’alternador davant les puntes d’arrencada que produeixen els motors 
elèctrics. Aquestes prestacions no es poden aconseguir amb el sistema de regulació 
electrònica clàssic del tipus shunt. 

El quadre també inclou les següents alarmes preventives: 

- Avaria de l’alternador de càrrega de bateries. 
- Avaria del carregador electrònic de bateries. 
- Baixa i alta tensió de bateries. 
- Baix nivell de gas-oil. 

Totes les proteccions i alarmes preventives es visualitzen en un display de fàcil 
lectura. 

Els apartats de mesura que es visualitzen en el display són: 

- Voltímetre de tensió de grup. 
- Freqüencimetre. 
- Tres amperímetres. 
- Voltímetre de tensió de les bateries. 
- Comptador d’hores de funcionament del grup. 

El grup electrogen disposa dels següents aparells de mesura analògics: 

- Termòmetre de líquid refrigerant. 
- Manòmetre de pressió d’oli. 

Altres equips de que disposa el grup electrogen: 

- Selector de funcionament “automàtic”, “aturada” i “proves”, que permet el 
funcionament del grup electrogen inclús en cas d’avaria de l’equip automàtic. 
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- Polsador d’aturada d’emergència. 

Funcions incloses: 

- Tres intents d’arrencada. 
- Detecció trifàsica de fallada de xarxa per tensió mínima, màxima i per 

desequilibri entre fases. 
- Servei automàtic: Arrencada en fallar la xarxa i aturada en tornar la xarxa. 
- Servei manual: Arrencada i aturada mitjançant un polsador. 
- Servei automàtic amb aturada manual: Arrencada en fallar la xarxa. En tornar 

la xarxa el grup segueix funcionant. L’usuari desitja controlar manualment que 
el microtall de transferència de la càrrega a la xarxa es produeixi en un 
moment oportú. 

- Temporització per a tal d’impedir l’arrencada en el cas de microtalls en la 
xarxa. 

- Temporització de connexió de la càrrega al grup. 
- Temporització d’estabilització de la xarxa quan aquesta ha tornat. 
- Temporització del cicle d’aturada per baixa la temperatura del motor abans de 

l’aturada. 

Les temporitzacions es visualitzen en el display que indica els segons pendents fins 
arribar a zero. 

Les temporitzacions són ajustables als valors que desitgi el client, dins d’un rang 
vàlid, mitjançant una consola de programació. 

El display també indica els diferents estats pels quals passa el grup electrogen 
mitjançant missatges. Per exemple: “Xarxa en servei”, “ Primer intent cicle 
arrencada”, “Grup en servei”, “Xarxa disponible”, “Aturada grup en 60 segons”, etc. 

Comunicacions amb l’exterior: 

- Entrada mitjançant senyal a distància en tancar un contacte, que es pot 
utilitzar per a arrencar el grup o, opcionalment, per a bloquejar l’arrencada. 

- Sortida per contacte sense tensió per a la maniobra del disjuntor de grup. 
- Sortida per contacte sense tensió per a la maniobra del disjuntor de xarxa. 
- Sortida per contacte sense tensió per a senyalitzar a distància que ha actuat 

alguna protecció d’aturada. 
- Sortida per contacte sense tensió per a senyalitzar a distància que ha 

aparegut alguna alarma preventiva. 
- Possibilitat, com a opcional, de comunicació amb ordinador PC mitjançant 

connexió RS-485. 

El grup electrogen anirà recolzat damunt un joc de silent-blocks, instal·lats entre la 
seva bancada i el paviment del lloc d’emplaçament 

La sortida dels gasos d’escapament es realitzarà a través d’un silenciador crític de 
40dB(A). 

A partir de l’alternador del grup electrogen s’estendrà una línia de conductor de 
coure (línia LS) fins arribar al quadre de potència situat dins la sala del grup 
electrogen, les seves característiques i proteccions són: 

Línia LS. De conductor de coure de 4x240mm2.+120mm2. 0,6/1kV. SZ1-K. Protegida 
en capçalera per 1 interruptor magnetotèrmic de In 250A. IV. pols regulat a 200A., 
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de la marca ABB-METRÓN tipus T3N-250-FF-TMD-200. Aquesta línia discorrerà 
protegida dins la canalització ja existent. 

Alimentarà el subquadre de la commutació automàtica del grup electrogen, el qual 
anirà situat a la sala de quadres elèctrics de la planta soterrani –1. 

El quadre de la commutació automàtica serà del model QC-200. Les seves 
característiques i equipament són: 

- Dos contactors tetrapolars de 200A., a la tensió de 400V., amb enclavament 
mecànic i elèctric. 

- Connexions internes de potència i de comandament. 
- Interruptors automàtics de protecció de les línies de comandament i de senyal 

de tensió de xarxa. 
- Interruptor auntomàtic i interruptor diferencial de protecció de la línia 

d’alimentació dels serveis auxiliars del grup electrogen (resistència calefactora 
i carregador de bateries). 

- Selector de control de tres posicions: “Automàtic”, “Xarxa” i “Grup”. En la 
posició “Automàtic” el quadre AUT-MP10-E del grup controla automàticament 
la commutació. En les altres dues posicions fixa la connexió de la càrrega a la 
xarxa o al grup de forma independent de la actuació del quadre AUT-MP10-E. 

Tots aquests elements quedaran integrats dins el quadre general de distribució C.G.D. 
de l’edifici. 

 

Descripció general 

A partir de l’embarrat del subministrament normal a través de companyia del C.G.D. 
sortiran les següents línies: 

Línia BC. De conductor de coure de 2(3x70)mm2.+50mm2. 0,6/1kV. SZ1-K. 
Protegida en capçalera per un interruptor magnetotèrmic de la marca ABB-METRÓN 
de In 250A. IV. pols, regulat a 200A., tipus T3N-250-FF-TMD-200, proveït amb relè 
diferencial tipus RGU de 500mA. a 200ms. I transformador toroïdal tipus WG-70 de 
500mA. Aquesta línia discorrerà protegida dins de la canalització ja existent. 
Alimentarà l’equip de compensació del factor de potència (B.C.)., el qual estarà situat 
al costat del C.G.D. 

L’equip de compensació del factor de potència serà de la marca CIRCUTOR de 
110kVAr. a 400V. 50Hz., model VARI-6-110-400, proveït amb 1 condensador de 
10kVAr. i 5 condensadors de 20kVAr. 

Línia L01NA. De conductor de coure de 4x240mm2.+120mm2. 0,6/1kV. SZ1-K. 
Protegida en capçalera per un interruptor magnetotèrmic de la marca ABB-METRÓN 
de In 400A. IV. pols, regulat a 300A., tipus T4N-400-FF-PR-221-DS-LSI-400, proveït 
amb relè diferencial tipus RGU de 500mA. a 200ms. i transformador toroïdal tipus 
WG-105 de 500mA. Aquesta línia discorrerà protegida dins de la canalització ja 
existent. Alimentarà el subquadre de subministrament normal de l’aparament 
(S.A.N.). Disposarà d’un equip de mesura 5/400A. 400V. amb telelectura. 

Línia L02NO. De conductor de coure de 4x240mm2.+120mm2. 0,6/1kV. SZ1-K. 
Protegida en capçalera per un interruptor magnetotèrmic de la marca ABB-METRÓN 
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de In 400A. IV. pols, regulat a 350A., tipus T4N-400-FF-PR-221-DS-LSI-400, proveït 
amb relè diferencial tipus RGU de 500mA. a 200ms. i transformador toroïdal tipus 
WG-105 de 500mA. Aquesta línia discorrerà protegida dins de la canalització ja 
existent. Alimentarà el subquadre de subministrament de l’edifici d’oficines i 
magatzems (S.O.P.B.). Disposarà d’un equip de mesura 5/400A. 400V. Amb 
telelectura. 

Línia L03N. De conductor de coure de 5x6mm2. 0,6/1kV. SZ1-K. Protegida en 
capçalera per un interruptor magnetotèrmic de la marca ABB-METRÓN de In 160A. IV. 
pols, regulat a 25A., tipus T1C-160-FFC-TMD-25, proveït amb relè diferencial tipus 
RGU de 500mA. a 200ms. I transformador toroïdal tipus WG-70. Aquesta línia 
discorrerà protegida dins de la canalització ja existent. Alimentarà el subquadre 
d’urbanització de la plaça central (S.U.C.). Disposarà d’un equip de mesura 5/20A. 
400V. amb telelectura. 

Línia L04N. De conductor de coure de 5x25mm2. 0,6/1kV. SZ1-K. Protegida en 
capçalera per un interruptor magnetotèrmic de la marca ABB-METRÓN de In 160A. IV. 
pols, regulat a 80A., tipus T1C-160-FFC-TMD-80, proveït amb relè diferencial tipus 
RGU de 500mA. a 200ms. I transformador toroïdal tipus WG-70. Aquesta línia 
discorrerà protegida dins de la canalització ja 

existent. Alimentarà el subquadre d’urbanització de les escales exteriors (S.U.E.). 
Disposarà d’un equip de mesura 5/80A. 400V. amb telelectura. 

A partir de l’embarrat del subministrament de reserva a través de grup electrogen del 
C.G.D. sortiran les següents línies: 

Línia LS01A. De conductor de coure de 4x240mm2.+120mm2. 0,6/1kV. SZ1-K. 
Protegida en capçalera per un interruptor magnetotèrmic de la marca ABB-METRÓN 
de In 250A. IV. pols, regulat a 200A., tipus T3N-250-FF-TMD-200, proveït amb relè 
diferencial tipus RGU de 500mA. a 200ms. i transformador toroïdal tipus WG-105 de 
500mA. Aquesta línia discorrerà protegida dins de la canalització ja existent. 
Alimentarà el subquadre de subministrament de socors de l’aparament (S.A.S.). 
Disposarà d’un equip de mesura 5/250A. 400V. amb telelectura. 

Línia AS1. De conductor de coure de 3x4mm2. 0,6/1kV. SZ1-K. Protegida en 
capçalera per un interruptor magnetotèrmic de la marca ABB-METRÓN de In 10A. IV. 
pols, regulat a 10A., tipus S262C-10A; i per un interruptor diferencial de 
40/2/30mA. tipus F362-40-0,03. Aquesta línia discorrerà protegida dins de la 
canalització ja existent. Alimentarà les llumeneres de la zona de galeria de seriveis. 

Línia AS2. De conductor de coure de 3x2,5mm2. 0,6/1kV. SZ1-K. Protegida en 
capçalera per un interruptor magnetotèrmic de la marca ABB-METRÓN de In 10A. IV. 
pols, regulat a 10A., tipus S262C-10A; i per un interruptor diferencial de 
40/2/30mA. tipus F362-40-0,03. Aquesta línia discorrerà protegida dins de la 
canalització ja existent. Alimentarà les llumeneres d’emergència de la zona de galeria 
de serveis. 

Línia FS1. De conductor de coure de 5x6mm2. 0,6/1kV. SZ1-K. Protegida en 
capçalera per un interruptor magnetotèrmic de la marca ABB-METRÓN de In 32A. IV. 
pols, regulat a 32A., tipus S264C-32A. Aquesta línia discorrerà protegida dins de la 
canalització ja existent. Alimentarà els subquadres de manteniment (S.M.). 
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El subquadre de l’aparcament de subministrament de companyia (S.A.N.) s’alimentarà 
a partir de la línia LN01A. Aquest subquadre quedarà situat dins la cabina de control i 
vigilància de la planta soterrani –1. 

Aquest subquadre serà un quadre metàl·lic del tipus modular, de la marca ABB-
METRÓN model Ar-Tu, proveït amb portes transparents amb pany amb clau, amb 
sòcol a la part inferior, amb borns de connexió per a les línies d’entrada i per a les 
línies de sortida, allotjant en el seu interior els interruptors i aparellatge indicats en 
l’esquema unifilar corresponent; i els seus elements aniran degudament retolats per a 
tal d’identificar fàcilment les línies i els seu elements de protecció. 

El subquadre (S.A.N.) disposarà en capçalera d’un interruptor manual seccionador en 
càrrega de 315A. IV pols de la marca ABB-METRÓN tipus OETL-315-K4. Aquest 
interruptor connectarà amb un embarrat de platines de coure, a partir del qual sortiran les 
següents línies: 
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Els subquadres de manteniment tipus (S.M.) s’alimentaran amb línia de conductor de 
coure de 5x6mm2. 0,6/1kV. SZ1-K. protegida dins de tub de PVC Fd32, les 
característiques dels quals són les següents: 

El subquadre de manteniment tipus serà un quadre modular de PVC de la marca 
GEWISS model Q-DIN-18, de la sèrie 68Q-DIN, estanc, amb tapa amb brida amb grau 
de protecció IP-55, referència GW-68-208. En el seu interior s’hi allotjaran 1 
interruptor diferencial de 40/2/30mA. tipus F362/40/0,03 i 1 interruptor diferencial 
de 40/4/300mA. tipus F364/40/0,3. D’aquests interruptors diferencials sortiran 3 
línies, que són: 

- 1 Interruptor magnetotèrmic de 16A. II pols tipus S262C-16A.; per a la protecció 
de 2 preses de corrent del tipus SCHUCO IP-55 de 10/16A. F+N+PT. 

- 1 Interruptor magnetotèrmic de 32A. IV pols tipus S264C-32A.; per a la protecció 
de 1 presa de corrent del tipus CETACT de 32A. 3F+N+PT. 

Procedent del subquadre de subministrament normal de l’aparcament (S.A.N.), 
sortiran les línies F64, F65, F66 i F67, cadascuna d’elles de coure de 5x16mm2. 
0,6/1kV. SZ1-K. protegida dins de tub de PVC Fd40, fins arribar, respectivament, als 
subquadres dels ascensors 1, 2, 3 i 4 (S.A.1.), (S.A.2.), (S.A.3.) i (S.A.4.), situats a 
la respectiva cambra de maquinària de la planta baixa. Aquest subquadre serà un 
quadre metàl·lic del tipus modular, de la marca ABB-METRÓN model Ar-Tu, proveït 
amb portes transparents amb pany amb clau, amb sòcol a la part inferior, amb borns 
de connexió per a les línies d’entrada i per a les línies de sortida, allotjant en el seu 
interior els interruptors i aparellatge indicats en l’esquema unifilar corresponent; i els 
seus elements aniran degudament retolats per a tal d’identificar fàcilment les línies i 
els seu elements de protecció. 

El subquadre de l’ascensor 1 (S.A.1.) allotjarà en el seu interior els següents interruptors automàtics: 

- 1 Interruptor general manual seccionador en càrrega de 32A. IV pols tipus OT-32-
E4. 
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- 1 Interruptor diferencial de 40/4/300mA. tipus F364-40-0,3 i 1 interruptor 
magnetotèrmic de 40A. IV pols corba U, tipus S264U-40A.; per a la protecció de la 
línia F64-1, de coure de 5x10mm2. 0,6/1kV. SZ1-K, protegida dins de tub de PVC 
Fd40; per a alimentar la maquinària de l’ascensor. 

- 1 Interruptor diferencial de 40/2/30mA. tipus F362-40-0,03, del qual surten 2 
interruptors magnetotèrmics. Un interruptor magnetotèrmic de 10A. II pols tipus 
S262C-10A.; per a la protecció de la línia A64-1, de coure de 3x2,5mm2. 0,6/1kV. 
SZ1-K, protegida dins de tub de PVC Fd20; per a alimentar l’enllumenat del recinte de 
l’ascensor. Un interruptor magnetotèrmic de 10A. II pols tipus S262C-10A.; per a la 
protecció de la línia A64-2, de coure de 3x2,5mm2. 0,6/1kV. SZ1-K, protegida dins 
de tub de PVC Fd20; per a alimentar l’enllumenat de la cabina de l’ascensor. 

El subquadre de l’ascensor 2 (S.A.2.) allotjarà en el seu interior els següents interruptors 
automàtics: 

- 1 Interruptor general manual seccionador en càrrega de 32A. IV pols tipus OT-32-
E4. 

- 1 Interruptor diferencial de 40/4/300mA. tipus F364-40-0,3 i 1 interruptor 
magnetotèrmic de 40A. IV pols corba U, tipus S264U-40A.; per a la protecció de la 
línia F65-1, de coure de 5x10mm2. 0,6/1kV. SZ1-K, protegida dins de tub de PVC 
Fd40; per a alimentar la maquinària de l’ascensor. 

- 1 Interruptor diferencial de 40/2/30mA. tipus F362-40-0,03, del qual surten 2 
interruptors magnetotèrmics. Un interruptor magnetotèrmic de 10A. II pols tipus 
S262C-10A.; per a la protecció de la línia A65-1, de coure de 3x2,5mm2. 0,6/1kV. 
SZ1-K, protegida dins de tub de PVC Fd20; per a alimentar l’enllumenat del recinte de 
l’ascensor. Un interruptor magnetotèrmic de 10A. II pols tipus S262C-10A.; per a la 
protecció de la línia A65-2, de coure de 3x2,5mm2. 0,6/1kV. SZ1-K, protegida dins 
de tub de PVC Fd20; per a alimentar l’enllumenat de la cabina de l’ascensor. 

El subquadre de l’ascensor 3 (S.A.3.) allotjarà en el seu interior els següents interruptors 
automàtics: 

- 1 Interruptor general manual seccionador en càrrega de 32A. IV pols tipus OT-32-
E4. 

- 1 Interruptor diferencial de 40/4/300mA. tipus F364-40-0,3 i 1 interruptor 
magnetotèrmic de 40A. IV pols corba U, tipus S264U-40A.; per a la protecció de la 
línia F66-1, de coure de 5x10mm2. 0,6/1kV. SZ1-K, protegida dins de tub de PVC 
Fd40; per a alimentar la maquinària de l’ascensor. 

- 1 Interruptor diferencial de 40/2/30mA. tipus F362-40-0,03, del qual surten 2 
interruptors magnetotèrmics. Un interruptor magnetotèrmic de 10A. II pols tipus 
S262C-10A.; per a la protecció de la línia A66-1, de coure de 3x2,5mm2. 0,6/1kV. 
SZ1-K, protegida dins de tub de PVC Fd20; per a alimentar l’enllumenat del recinte de 
l’ascensor. Un interruptor magnetotèrmic de 10A. II pols tipus S262C-10A.; per a la 
protecció de la línia A66-2, de coure de 3x2,5mm2. 

0,6/1kV. SZ1-K, protegida dins de tub de PVC Fd20; per a alimentar l’enllumenat de 
la cabina de l’ascensor. 

El subquadre de l’ascensor 4 (S.A.4.) allotjarà en el seu interior els següents interruptors 
automàtics: 
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- 1 Interruptor general manual seccionador en càrrega de 32A. IV pols tipus OT-32-
E4. 

- 1 Interruptor diferencial de 40/4/300mA. tipus F364-40-0,3 i 1 interruptor 
magnetotèrmic de 40A. IV pols corba U, tipus S264U-40A.; per a la protecció de la 
línia F67-1, de coure de 5x10mm2. 0,6/1kV. SZ1-K, protegida dins de tub de PVC 
Fd40; per a alimentar la maquinària de l’ascensor. 

- 1 Interruptor diferencial de 40/2/30mA. tipus F362-40-0,03, del qual surten 2 
interruptors magnetotèrmics. Un interruptor magnetotèrmic de 10A. II pols tipus 
S262C-10A.; per a la protecció de la línia A67-1, de coure de 3x2,5mm2. 0,6/1kV. 
SZ1-K, protegida dins de tub de PVC Fd20; per a alimentar l’enllumenat del recinte de 
l’ascensor. Un interruptor magnetotèrmic de 10A. II pols tipus S262C-10A.; per a la 
protecció de la línia A67-2, de coure de 3x2,5mm2. 0,6/1kV. SZ1-K, protegida dins 
de tub de PVC Fd20; per a alimentar l’enllumenat de la cabina de l’ascensor. 
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El subquadre de l’aparcament de subministrament de reserva (S.A.S.) s’alimentarà a 
partir de la línia LS01A. Aquest subquadre quedarà situat dins la cabina de control i 
vigilància de la planta soterrani –1. 

Aquest subquadre serà un quadre metàl·lic del tipus modular, de la marca ABB-
METRÓN model Ar-Tu, proveït amb portes transparents amb pany amb clau, amb 
sòcol a la part inferior, amb borns de connexió per a les línies d’entrada i per a les 
línies de sortida, allotjant en el seu interior els interruptors i aparellatge indicats en 
l’esquema unifilar corresponent; i els seus elements aniran degudament retolats per a 
tal d’identificar fàcilment les línies i els seu elements de protecció. 

El subquadre (S.A.S.) disposarà en capçalera d’un interruptor manual seccionador en 
càrrega de 315A. IV pols de la marca ABB-METRÓN tipus OETL-315-K4. Aquest 
interruptor connectarà amb un embarrat de platines de coure, a partir del qual sortiran les 
següents línies: 
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Procedent del subquadre de subministrament de reserva de l’aparcament (S.A.S.), 
sortirà la línia F84, la qual alimentarà el subquadre de les bombes contra inundacions 
(S.B.), el qual quedarà situat a la planta soterrani –5. 

Aquest subquadre serà un quadre metàl·lic del tipus modular, de la marca ABB-
METRÓN model Ar-Tu, proveït amb portes transparents amb pany amb clau, amb 
sòcol a la part inferior, amb borns de connexió per a les línies d’entrada i per a les 
línies de sortida, allotjant en el seu interior els interruptors i aparellatge indicats en 
l’esquema unifilar corresponent; i els seus elements aniran degudament retolats per a 
tal d’identificar fàcilment les línies i els seu elements de protecció. El subquadre de 
les bombes contra inundacions (S.B.) disposarà en capçalera d’un interruptor 
magnetotèrmic de 20A. IV pols corba U de la marca ABB-METRÓN tipus S264U-20A. 
Aquest interruptor connectarà amb un embarrat de platines de coure, a partir del 
qual sortiran les següents línies: 
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Plec de condicions 

Les línies elèctriques connectaran amb cada receptor amb línies independents des de 
cadascuna de les caixes de derivació o a través d’interruptors o bé directament des 
del quadre de protecció.  

La bateria de condensadors de compensació de l’energia reactiva serà de la marca 
CIRCUTOR model VARI-6-110-400, proveïda amb 1 condensador de 10kVAr. i 5 
condensadors de 20kVAr. cadascun, amb un total de 110kVAr. a 400V. 50Hz. 

Els eixugamans seran de la marca SOLER & PALAU model AUTOMATIC 2002. 

Les línies elèctriques discorreran protegides dins de tub de PVC rígid quan vagin en 
muntatge superficial per dins del cel ras; dins de safata cega de xapa d’acer 
galvanitzada amb tapa i 1 envà separador de la marca PEMSA quan vagin en 
muntatge superficial vist per dins les zones d’aparcament; dins de safata de PVC de 
la marca UNEX sèrie 66 amb tapa quan vagin en muntatge superficial vist en altres 
dependències; i dins de tub de PVC flexible doble capa quan vagin en muntatge 
encastat. 

Tots els quadres i subquadres esmentats anteriorment seran metàl·lics del tipus 
modular, de la marca ABB-METRÓN model Ar-Tu, proveïts amb sòcol, amb portes 
transparents amb pany amb clau, amb borns de connexió per a les línies d’entrada i 
per a les línies de sortida. Els diferents quadres i subquadres allotjaran en el seu 
interior els interruptors i aparellatge indicats en els esquemes unifilars que s’adjunten. 

Les entrades i les sortides de les línies dels diferents quadres i subquadres es 
realitzarà per la seva part superior, disposant de borns de connexió per a cadascuna 
de les línies. Cadascuna de les línies quedarà perfectament i inequívocament 
identificada, tant en els diferents borns a que va connectada com en els interruptors 
a aparellatge que les protegeixen. 

En tots els quadres i subquadres elèctrics es preveurà deixar un espai lliure del 33% 
per a tal de poder realitzar futures ampliacions. 

Cada interruptor automàtic disposarà en la seva caràtula frontal d’un rètol indicatiu 
del receptor o receptors o línia als quals va connectat. 

Tots els quadres i subquadres portaran pilots de senyalització de color verd per a la 
indicació de marxa o funcionament i de color vermell per a la indicació d’aturada o 
disparament d’alguna protecció. 

Tots els interruptors i aparellatge indicats en els diferents esquemes unifilars seran 
de la marca ABB-METRÓN. Els interruptors diferencials dels circuits d’enllumenat i dels 
circuits alimentats a partir de SAI seran del tipus A, superimmunitzats. En el cas de 
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les línies que alimenten els equips de seguretat de la central de detecció d’incendis i 
de la central de detecció de CO, els interruptors diferencials seran del tipus auto-
rearmable, de la marca CIRCUTOR tipus REG. 

Els mecanismes a emprar, ja siguin interruptors, commutadors, creuaments, preses 
de corrent, etc., quan vagin encastats, seran de la marca NIESSEN sèrie OLAS, de 
10A., en color blanc. 

Quan els mecanismes vagin en muntatge superficial o be s’instal·lin en zones 
tècniques, humideso magatzems, seran de la marca NIESSEN sèrie STYLO muntada en 
caixa IP-55 o de la marca 

LEGRAND sèrie PLEXO-55. Les preses de corrent seran de 10/16A. F+N+PT tipus 
SCHUCO. 

Totes les línies elèctriques que alimenten quadres i subquadres i les que en surten, 
seran de coure 0,6/1kV. SZ1-K. tipus AFUMEX-X-FIRS AX-FP-SZ1-K de la marca 
PRYSMIAN, lliure d’halògens i no propagador del incendi. La secció mínima del 
conductor serà de 2,5mm2. 

Les línies elèctriques quedaran protegides dins de canals metàl·liques, canals de PVC 
o dins de tubs de PVC. rígid amb grau de protecció al xoc IP≥9. 

Quan la instal·lació discorri pel cel ras les línies elèctriques es col·locaran protegides 
dins de safata metàl·liques, dins de safates de PVC amb tapa o dins de tub de PVC 
corrugat flexible doble capa amb grau de protecció al xoc IP≥9. 

Totes les connexions elèctriques es realitzaran mitjançant regletes de connexió dins 
de caixes encastades tipus PLANETA o de superfície tipus PLEXO de la marca 
LEGRAND, no acceptant-se connexions per simple retorciment o enrrotllament dels 
fils. 

Els tipus, models i marques de les llumeneres a instal·lar seran els indicats en els 
plànols i en l’estat d’amidaments, encara que serà la Direcció Facultativa junt amb la 
Propietat qui decidirà finalment el model adequat a col·locar, per la qual cosa 
l’industrial instal·lador, abans de col·locarles, presentarà una mostra de cadascuna 
d’elles. Totes les llumeneres s’instal·laran amb les seves corresponents làmpades i, 
en el cas de tubs fluorescents aquests seran de la casa PHILIPS color 84 o 83. 

La Direcció Facultativa serà qui finalment decidirà la situació de les llumeneres, previ 
replanteig en obra. 

El connexionament elèctric dels eixugamans es realitzarà de forma directa des del 
subquadre corresponent. 

El connexionament elèctric dels motors es realitzarà de forma directa des del 
subquadre corresponent. 

Tots els mecanismes, caixes, etc., quedaran sempre situats a 1,50m. d’alçada 
respecte del paviment de la planta corresponent, mesurada en el seu punt més baix. 
Si s’hagués de travessar algun forjat amb una línia elèctrica, aquesta es protegirà dins 
una beina de tub d’acer en els primers 60cm. contats a partir del paviment, 
instal·lant el corresponent dispositiu tallafocs. 
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Consideracions generals 

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 
1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció, publicat com a annex de la Resolució de 22 de 
juny de 1998 del Govern de la 

Generalitat de Catalunya, per la qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra 
pública de determinats productes utilitzats en la construcció; es tindrà en compte el següent: 

- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que 
siguin de qualitat certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
d’acord amb les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea; o bé acreditant un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de reconeixement recíproc 
entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un dels 
estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats 
en les obres i en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada 
segons el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de qualitat ambiental 
reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu 
de qualitat ambiental del producte en qüestió. 

Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat 
de Catalunya són d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 

- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 

- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de 
rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 

- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 

- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i 
productes prefabricats. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles electrosoldades 
i biguetes semirresistents de formigó armat. 

- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 

- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 

- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes d’edificis. 
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- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 

- Xemeneies modulars metàl·liques. 

En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han 
incloses les ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, 
havent-se contemplat especialment els següents punts: 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, 
inclòs el replanteig previ. 

- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, 
caixetins i fornícules d’instal·lacions. 

- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels 
paraments abans de la rebuda de les instal·lacions. 

- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, 
safata, armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent 
els treballs de soldadura, collat a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim 
de dues capes en cada cas i el galvanitzat en calent en aquells elements metàl·lics 
que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins 
a connectar en les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de 
sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat 
d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el cas de 
bancades en coberta, realització de la capa d’aïllament acústic antivibratori i 
realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa anivellada de formigó 
armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 

- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a 
través de la construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF 
adients en cada cas. 

- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables 
en l’obra o instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, 
fins a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra 
una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels 
projectes de legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de 
l’Administració, no admetentse cap increment econòmic per aquests conceptes. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del 
projecte de fi d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) 
còpia a la Direcció 
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Facultativa. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció 
Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte de fi d’obra serà presentat 
en format paper i en format digital i contindrà, com a mínim, la següent documentació: 

- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions realitzades. 

- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 

- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 

- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 

- Control de qualitat establerts per la Llei. 

- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les instal·lacions. 

- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 

- Manual de manteniment de l’edifici. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels 
controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves 
i certificacions finals de posada en marxa, per part d’una empresa de control de 
qualitat homologada. 

Les marques i models dels diferents materials indicats en els documents del projecte, 
han estat seleccionats perquè responen a les premisses del programa i amb ells s’han 
coordinat i dimensionat els sistemes projectats, encara que podran ésser substituïts 
per d’altres marques o models equivalents en qualitats i prestacions, sempre que no 
alterin les característiques del sistema projectat ni es redueixi la qualitat dels seus 
components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser aprovat conjuntament per la 
Propietat i la Direcció Facultativa. 
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3.9.10. Mitja tensió 
 

Objecte  

L’objecte del present subcapítol és l’estudi de la instal·lació del centre de 
transformació d’energia elèctrica de mitjana tensió a baixa tensió. 

 

Reglamentació 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 
del 18 de setembre del 2002. 

- Les guies d’interpretació de l’esmentat Reglament, emeses pel Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç del Govern de Madrid. 

- Les instruccions Interpretatives emeses per la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

- Norma UNE 21.186, de juny de 1996. Sobre protecció d’estructures, edificacions i 
zones obertes mitjançant parallamps amb dispositiu d’encebat. 

- Resolució de 24 de febrer de 1983 del Departament d’Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya, sobre normes particulars per a instal·lacions d’enllaç en els 
subministraments d’energia elèctrica en baixa tensió, aprovades per les empreses 
elèctriques ENHER, FECSA i FHSSA. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

- Normes UNESA que li són d’aplicació. 

- Normes particulars de FECSA-ENDESA. Aprovades per Resolució ECF/4548/2006, 
del 29 de desembre, per la qual s’aproven a FECSA-ENDESA les Normes tècniques 
particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(expedient EE-104/01). DOGC nº 4827 del 22 de febrer del 2007. 

- Ordre de 6 de juliol de 1984 per la qual s’aproven les instruccions tècniques 
complementàries del reglamento sobre condicions tècniques u garanties de seguretat 
en centrals elèctriques, subestacions, i centres de transformació. Inclou des de la ITC-
MIE-RAT 01 fins a la ITC-MIERAT 20 (BOE 01/08/1984). 

- Ordre de 18 d’octubre de 1984 complementària de la de 6 de juliol que aprova les 
instruccions tècniques complementàries del reglament sobre condicions tècniques u 
garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació (ITC MIE-
RAT 20). 

- Ordre de 27 de novembre de 1987, per la qual s’actualitzen les instruccions 
tècniques complementàries MIE-RAT 13 i MIE-RAT 14 del Reglament sobre 
condiciones tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de 
transformació. 
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- Ordre de 23 de juny de 1988, per la qual s’actualitzen diverses instruccions 
tècniques complementàries MIE-RAT del Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. 

- Ordre de 16 d’abril de 1991, per la qual es modifica el punt 3.6 de la instrucció 
tècnica complementària MIE-RAT 06 del Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. 

- Ordre de 10 de març del 2000, per la qual es modifiquen les instruccions tècniques 
complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, 
MIERAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 i MIE-RAT 19, del Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de 
transformació. 

- Reial Decret 3275/1982, del 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i 
Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques i Centres de Transformació. BOE 
288/1982 de 01-12-1982. 

- Resolució del 19 de juny de 1984, de la Direcció General de l’Energia, per la qual 
s’estableixen normes sobre ventilació i accés a centres de transformació. BOE 26 
juny 1984. 

 

Descripció general 

El centre de mesura i transformació en mitjana tensió serà format per un mòdul 
d’obra, dins el qual s’hi allotjaran els equips de mitjana tensió i un transformador de 
mitjana tensió a baixa tensió, dins una dependència específica a la planta soterrani –1. 

Dins d’aquest mòdul d’obra s’hi allotjaran les cel·les d’entrada i de sortida i la cel·la 
de protecció del transformador. 

La connexió de servei al centre de transformació serà a través de la galeria de servei 
existent, en muntatge superficial vist. S’alimentarà en anell de la xarxa de mitjana 
tensió de què disposa actualment el Parc Sanitari Pere Virgili. El subministrament 
d’energia es realitzarà a una tensió de servei de 25kV. a la freqü.ncia de 50Hz., essent la 
companyia elèctrica subministradora FECSAENDESA. 

El centre de transformació en mitjana tensió serà format per 3 cel·les de la marca 
ORMAZABAL tipus CGM-36-L2, acoblables i distribuïdes de la següent manera: 

- 2 Cel·les de línia tipus CML-36-L2. 

- 1 Cel·la de protecció de transformador amb ruptofusible CMP-F-36-L2. 

- Els ponts entre el ruptofusible i el transformador es realitzaran amb conductors de 
3(1x150)mm2. RHV-XV-H-16 18/30kV. d’alumini. 

- Els ponts entre la cel·la de línia i el transformador es realitzaran amb conductors de 
3(1x150)mm2. RHV-XV-H-16 18/30kV. d’alumini. 

- 1 Transformador trifàsic en sec encapsulat en resina, de 630kVA. de potència 
aparent, tensió en primari 25kV., tensió en secundari 420V., freqü.ncia 50Hz., grup de connexió 
DYN 11, amb 3 sondes PT-100 i central digital T-154. 
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- Els ponts entre el transformador i el quadre de baixa tensió es realitzaran amb 
conductors de 2(4x240 mm2.) 0,6/1kV. SZ1. de coure. 

- Quadre de baixa tensió model SBCT amb interruptor automàtic de 800A. IV pols 
tipus S6N-800-FAP-PR211-LI. Característiques de les cel·les CGM-36-L2. 

Les cel·les a emprar seran del tipus prefabricat de la sèrie CGM-36-L2 de la marca 
ORMAZABAL, constituint un conjunt de cel·les compactes equipades amb aparellatge 
d’alta tensió, dinsd’envoltant única metàl·lica amb aïllament integral, per a una tensió 
de 36kV., les característiques de les quals són: 

Codis i normes. 

Els equips CGM-36 compleixen les normes CEI-298 i BS-5227. 

Els seccionadors de posta a terra compleixen la norma CEI-129. 

Característiques nominals 

Tensió nominal............................................................................................ 36 kV. 

Número de fases......................................................................................... 3 

Freqü.ncia nominal...................................................................................... 50 / 60 Hz. 

Intensitat nominal....................................................................................... 630 A. 

Tensió suportada (1 minut a 50 Hz.)......................................................... 70 kV. 

Tensió d’impuls entre fases i a terra.......................................................... 170 kV. 

Tensió suportada a través de la distància de seccionament...................... 195 kV. 

Màxima intensitat dinàmica de curtcircuit (3 segons)................................ 50 kA. 

Màxima intensitat de curta duració (1 segon)............................................ 20kA. 

Capacitat de tancament.............................................................................. 50 kA. 

 

Condicions normals de servei: 

Les cel·les es construeixen per a la seva utilització en les següents condicions de servei 
segons RU 

6407B: 

Altitud màxima........................................................ 1.000m. sobre el nivell del mar. 

Temperatura ambient................................................................. De –25ºC. a +35ºC. 

Agents externs........................................................................... Eventual immersió. 
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Grau de protecció: 

La cisterna de gas és hermètica i està dissenyada per a preveure una vida de l’equip 
mínima de 30 anys sense reposició de gas, estant totalment protegida davant de 
condicions ambientals extremes com ara la pols i fins i tot la immersió. 

Els compartiments corresponents als comandaments i als terminals de cables, tenen 
un grau de protecció IP23D d’acord amb la norma EN 60529, excepte en la part 
corresponent a la zona de pas de conductors. 

Compartiment d’alta tensió: 

L’armari de distribució es un dipòsit de xapa d’acer de 2mm., hermètic al gas i soldat 
amb cordons de soldadura d’acer fi. L’alimentació s’efectua a través dels passatapes 
de resina colada. 

Les ganivetes de distribució són mogudes mitjançant el gir de l’eix horitzontal 
d’accionament, el qual és introduït dins la cel·la mitjançant unes brides 
d’estanqueïtat dobles. 

Donat a l’interior de l’armari de distribució no s’hi pot ni s’hi ha d’accedir, els 
interruptors disposen d’un alt marge de seguretat. En aquest sentit, per exemple, la 
capacitat de ruptura és de 630A. y la 

capacitat de tancament supera substancialment les exigències establertes per VDE 
així com per CEI. 

Abans del control final en Fàbrica, l’equip és buidat d’aire i tornat a emplenar amb 
aproximadament 1,3kg. de SF6. 

Una addició suplementària de AL203 serveix per a absorbir les mínimes restes 
d’humitat, així com de la continua regeneració del SF6 després de les maniobres de 
tall i connexió. 

Totes les àrees hermètiques (cordons de soldadura, passatapes, eixos 
d’accionament) són verificats mitjançant el procediment de verificació més sensible 
recomanat, el qual és el CEI 56-4 (la sensibilitat 108 bar. cm3/s), correspon a unes 
pèrdues per fuita de 1 kg. de SF6 en 480.000 anys. 

Protecció de transformador: 

Protecció del transformador mitjançant fusible en cel·la CMP-F. 

Els elements d’actuació sobre l’interruptor de protecció del transformador són els següents: 

- Connectat. 
- Seccionament. 
- Posada a terra. 
- Disparador del relè RPGM. 

A més amés, es disposa dels corresponents indicadors mecànics que permeten 
determinar visualment la situació (obert/tancat) del interruptor automàtic. 

Característiques tècniques: 
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L’equip, marca i característiques més importants corresponents a la posició 
d’interruptor automàtic són les següents: 

Marca................................................................................................ORMAZABAL. 

Tensió nominal........................................................................................... 36 kV. 

Capacitat de tall a 36 ........................................................ 997 MVA. a 2,50 kVA. 

Poder de tancament nominal.................................................................... 2,5 kVA. 

Intensitat nominal................................................................................... 630 A. 

Intensitat de breu duració (1 segon)........................................................ 20 kA. 

Intensitat assignada en derivació........................................................... 200 A. 

Capacitat de ruptura................................................................................ 20 kA. 

Corrent de transferència....................................................................... 320 A. 

Nivell d’aïllament a 50 Hz. en 1 minut (a terra entre fases).................... 70 kV. 

Nivell d’aïllament a 1,2/50 μseg (a terra entre fases)........................... 170 kV. 

Totes les característiques descrites s’entenen segons les normes UNE 20.099, UNE 
20.100, UNE 20.801, UNE 21.081, UNE 21.136, UNE 21.139 i RU 6407. 

Interruptor-seleccionador / Seleccionador de posta a terra: 

En el interior de cada cel·la cada hi ha instal·lat un interruptor-seccionador amb tres 
posicions: 

- Connectat. 
- Seccionament. 
- Posada a terra. 

Garantint pel seu mecanisme i constitució el seu funcionament com a interruptor-
seccionador o seccionador de posta a terra. 

El dielèctric bàsic és SF6 com a medi d’aïllament i d’extinció, efectuant-se els assaigs i 
proves a la pressió atmosfèrica i essent la pressió d’emplenada en procés de 1,3 
bars. 

Les característiques del interruptor-seccionador en ambdues funcions són: 

Característiques tècniques 

Tensió nominal............................................................................................ 36 kA. 

Intensitat nominal..................................................................................... 630 A. 

Tensió suportada en 1 minut a 50 Hz......................................................... 70 kV. 

Tensió d’impulsió entre fases i a terra...................................................... 170 kV. 

Tensió suportada a través de la distància de seccionament..................... 195 kV. 
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Capacitat de tall de corrent principalment activa..................................... 630 A. 

Categoria segons CEI 265.11........................................................................... B. 

Capacitat de tall capacitiu........................................................................... 50 A. 

Capacitat de tall inductiu............................................................................. 16 A. 

Màxima intensitat de curtcircuit (valor cresta).......................................... 50 kA. 

Màxima intensitat de curta duració (1 segon, valor eficaç)....................... 20 kA. 

Capacitat de tancament (valor cresta)...................................................... 50 kA. 

Seleccionador de posta a terra: 

En la cel·la de línia es posen a terra directament els terminals de línia. En la cel·la de 
protecció es posen a terra simultàniament les sis mordasses portafusibles i dins de la 
cisterna de gas. La velocitat d’obertura i tancament com a seccionador de posada a 
terra és independent de l’acció de l’operador. 

Característiques tècniques 

Abans del fusible i en la línia: 

Tensió nominal............................................................................................ 36 kV. 

Tensió suportada en 1 minut a 50 Hz......................................................... 70 kV. 

Tensió d’impuls entre fases i a terra......................................................... 170 kV. 

Màxima intensitat de curta durada (1 segon, valor eficaç)......................... 20 kA. 

Capacitat de tancament (valor cresta)....................................................... 50 kA. 

Després del fusible: 

Tensió nominal............................................................................................ 36 kV. 

Tensió suportada en 1 minut a 50 Hz........................................................ 70 kV. 

Tensió d’impulsió entre fases i a terra..................................................... 145 kV. 

Màxima intensitat de curta duració (1 segon, valor eficaç)......................... 1 kA. 

Capacitat de tancament (valor cresta)..................................................... 2,5 kA. 

Capacitat de ruptura de la combinació interruptor-fusible......................... 20 kA. 

 

Programa de necessitats i potència instal·lada en kVA 

El centre de transformació en mitjana tensió disposarà d’un transformador de 
25.000/420V. d’una potència aparent de 630kVA., suficient per a les necessitats de 
potència elèctrica de l’edifici. 
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Descripció de la instal·lació. 

Característiques del centre de transformació interior realitzat en obra. 

Condicions generals: 

El centre de transformació serà format per una zona d’equips de transformació de 
mitjana tensió a baixa tensió. 

En la zona d’equips de mitjana tensió hi haurà una canal al terra feta amb obra, de 
40cm. d’amplada per 60cm. de fondària, amb les parets formades a base de maó 
massís tipus gero de 15cm. de gruix, arrebossades interiorment i exteriorment amb 
morter de ciment pòrtland. Aquesta canal arriba fina a la zona del transformador. 

Damunt la canal hi quedaran assentades les cabines de seccionament de mitjana 
tensió, de forma que els cables d’entrada i de sortida de les cabines es realitzi per la 
canal fins arribar al transformador. 

Quan damunt la canal no hi hagi cap equip de mitjana tensió, aquesta quedarà tapada 
per una llosa de formigó de 4cm. de gruix i registrable en tot el seu recorregut. 

La protecció de la zona del transformador es realitzarà segons normes de la 
companyia subministradora a base de plafons desmuntables de 2,50m. d’alçada, 
formats per un marc de perfil normalitzat en L i xapa cega d’acer galvanitzat. Aquest 
marc anirà suportat als laterals amb perfils normalitzats en U, els quals van del terra 
al sostre, essent aquests els elements d’ancoratge a les parets, proveïts amb 
frontisses desmuntables. 

A efectes de ventilació es disposarà de dues reixes de 985x825mm, una situada a la 
part superior i l’altra situada a la part inferior de la paret, comunicant amb l’exterior 
mitjançant conductes de xapa d’acer galvanitzada de 1.000x1.000mm. 

Es realitzarà una xarxa de connexió a terra en el paviment de l’estació 
transformadora, a base de clavar 6 piques d’acer recobertes de coure de ø14,6mm. i 
1,50m. de llargada, unides amb conductor de coure despullat de 50mm2. en tot el 
perímetre, deixant dues esperes en dues de les cantonades, ja especificat en el 
capítol de la xarxa de connexió a terra. 

Posteriorment s’estendrà una malla electrosoldada en tota la sala, de 
150x300x4mm., unint les esperes de la xarxa de connexió a terra a aquesta malla, i 
es procedirà al formigonat del paviment, amb 15cm. de formigó en massa de 
250kg/cm2. de resistència característica. 

A aquesta xarxa de connexió a terra s’hi connectaran cadascuna de les ferramentes 
del centre de transformació. 

L’aparamenta de mitjana tensió del centre de transformació serà formada per una 
cel·la d’unió de barres de SF-6 i de protecció, model CMR de la marca ORMAZABAL. 
A la cel·la de línia se li connectarà una línia de RHV-XV-H-16A 18/30kV., de 
3x150mm2. Al., procedent de la xarxa de mitjana tensió de què disposa el Parc 
Sanitari Pere Virgili. Amb el mateix tipus de conductor s’unirà la cel·la de l’interruptor 
amb fusibles amb l’entrada al transformador. 

Al costat de la porta d’entrada del centre de transformació s’hi instal·larà un 
disparador a distància connectat al disparador biestable anomenat més amunt, de 
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forma que es pugui tallar la tensió del transformador sense haver d’entrar al centre 
de transformació. 

El transformador serà en sec, del tipus encapsulat en resines, de la marca ALKARGO, 
de 630kVA., previst per a una tensió més elevada de 36kV., al ser la tensió d’entrada 
de 25kV.; essent la tensió de sortida de 400V., com a màxim. Disposarà de la seva 
corresponent placa de característiques, amb homologació CE, quedant recolzat 
damunt una estructura metàl·lica sobre rodes, les quals quedaran fixades una vegada 
el transformador estigui situat al seu lloc. 

El transformador disposarà de dues preses de connexió a terra. 

La zona de baixa tensió serà formada per una línia de 2(4x240) mm2. 0,6/1kV. SZ1., 
connectada a la sortida del transformador, i a través d’una safata de PVC amb tapa 
de 300x100mm. enllaçarà amb el quadre de baixa tensió. Aquest quadre serà format 
per un armari metàl·lic modular amb porta transparent amb pany amb clau, del 
sistema ARTU de la marca ABB-METRON; disposant en el seu interior d’un interruptor 
automàtic de la marca ABB-METRON model S6N-800-FAP-PR- 211-LI, de 800A. IV 
pols, regulat a 800A. 

El neutre del sector de baixa tensió del transformador es connectarà a una xarxa de 
connexió a terra independent, formada per conductor de coure de 50mm2. 0,6/1kV. 
SZ1. connectat a 7 piques d’acer recobertes de coure de 1,50m. de llargada i 
separades intereixos cada 2,00m. 

Característiques del subministrament. 

Companyia subministradora que dóna servei al Parc Sanitari Pere 

Virgili.....................................................................................................FECSA-ENDESA. 

Subministrament………………………………………………………………. Mitjana tensió. 

Línies de subministrament……………………………………...………….... 1. 

Tensió de línia de subministrament……………………………................. 25 kV. 

Línies de sortida………………………………………………………………. 1. 

Tensió línies de sortida………………………………………………………. Trifàsic. 

Freqü.ncia…………………………………………………………………..….. 50 Hz. 

Capacitat de tall activa (A.) mínima cabina de protecció amb fusibles. 400A. / 630A. 

Potència total disseny instal·lació………………………………………….. 504 kVA. 

Distribució en baixa tensió………………………………………………….... 400/230 V. 
50Hz. 

Justificació de potències. 

La previsió de potència total instal·lada és de 851,00 kW. 

Considerant un coeficient de simultaneïtat del 55%, es té una potència de 468,00 
kW. màxima en punta. 
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En conseqü.ncia, es preveu la instal·lació d’un transformador de 630 kVA. 

La potència prevista a contractar serà de 400 kW. 

Descripció de la instal·lació. 

Centre de recepció: 

El centre de transformació estarà ubicat en un recinte propi, amb accés des de 
l’exterior de l’edifici. 

Centre de recepció i distribució: 

Serà format per dues cabines d’entrada de línia CML-36/2, una cel·la d’unió de 
barres CMP-PT-36L2 i per un interruptor de protecció del transformador amb fusibles 
CMP-F-36L2; tot això en SF-6, de la marca ORMAZABAL. 

En aquest centre s’ubicarà un transformador de 630kVA. Aquest transformador serà 
en sec encapsulat en resines, de la marca ALKARGO. 

Protecció xarxa de terres: 

Hi hauran dues preses de terra independents, una per a la ferramenta i paviment i 
l’altra per als neutres. 

Cadascun dels circuits de terra incorporarà un pont de desconnexió i mesura. 

Les especificacions de les dues preses de terra queden detallades en l’apartat de 
càlculs justificatius. 

Ventilació: 

Per al centre de transformació, s’ha previst una ventilació natural mitjançant reixes 
que donen directament a l’exterior. 

Protecció d’incendis: 

D’acord amb la MIE-RAT-14, apartat 4.1., el centre de transformació no ha de 
disposar de sistema fix d’extinció, ja que en el transformador sec a base de resines el 
dielèctric té una temperatura d’inflamació superior a 300ºC. 

Serà suficient la instal·lació de dos extintors de CO2 de 5kg. VAP-45 (eficàcia 89B), 
situats a l’exterior de la instal·lació. 

Equips auxiliars: 

En el centre de transformació es disposaran dels següents equips auxiliars: 

- Plaques indicadores de perill de mort i home fulminat. 
- Placa de primers auxilis. 
- Guants. 
- Penjador. 
- Banqueta aïllant. 
- Aparells autònoms d’enllumenat d’emergència. 
- Extintors de CO2. 
- Placa d’instruccions de funcionament, etc. 
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Instal·lació elèctrica: 

La xarxa d’alimentació al centre de transformació serà del tipus aèria protegida dins 
de safata, trifàsica a una tensió de 25,00kV. i freqü.ncia de 50Hz. 

La potència de curtcircuit màxima de la xarxa d’alimentació serà de 500MVA., segons 
dades proporcionades per la companyia subministradora. 

Cel·la modular CML-36 de línie amb aillament i tall en SF6 (Cel·les nº 1 i 3) 

- 2 Mòduls de tall i aïllament íntegre en SF6, d’acord amb la normativa UNE, CEI i 
RU 6407 de dimensions màximes 420mm. d’amplada per 1.800mm. d’alçada 
per 850mm. de fons, amb assaig tipus d’arc intern a 20kA., contenint en el 
seu interior degudament muntats i connexionats els següents aparells i materials: 

- 1 Interruptor rotatiu III, amb posicions de Connexió - Seccionament - Posta a 
terra, Vn = 36kV., In = 400A., capacitat de tancament sobre curtcircuit 
50kA. cresta, comandament motoritzat, marca ORMAZABAL. 

- 3 Captadors capacitius de presència de tensió de 36kV. 
- 3 Borns de connexió M400 TB-xx. 
- s/n Embarrat per a 630 A. 
- s/n Platina de coure de 30x3mm. per a posta a terra de la instal·lació. 
- s/n Accessoris i petit material. 

Cel·la modular CMP-F-36 L2 de protecció de transformador amb fusibles combinats 
amb interruptor aïllat en SF6 (Cel·la nº 2) 

- 1 Mòdul de tall i aïllament íntegre en SF6, de 480mm. d’amplària per 
1.800mm. d’alçària per 1.035mm. de fondària i un pes de 255kg., contenint 
en el seu interior degudament muntats i connexionats els següents aparells i 
materials: 

- 1 Interruptor rotatiu II, amb posicions Connexió – Seccionament – Posta a 
terra, Vn = 36kV., In = 630A., capacitat de tancament sobre curtcircuit 
50kA. cresta, comandament manual tipus BR, amb bobina de disparament a 
230V. ac. i sistema de disparament per fusió de fusible, marca ORMAZABAL. 

- 3 Portafusibles per a cartutxos de 36kV, segons DIN 43.625. 
- 1 Seccionador de posta a terra, Vn = 36kV., que efectua aquesta posta a 

terra sobre els contactes inferiors dels fusibles, comandament manual, marca 
ORMAZABAL. 

- 1 Relè de protecció de sobrecàrrega i homopolar (funcions 51-51N), amb 
unitat de disparament extern, senyalització amb indicadors per a discriminació 
de la causa de disparament, autoalimentat, tipus ekorRPT, marca 
ORMAZABAL. 

- 3 Captadors capacitius de presència de tensió de 36kV. 
- s/n Embarrat per a conduir 630A. assignats; i capaç de suportar els esforços 

electromecànics corresponents a una intensitat tèrmica de curtcircuit de 
20kA. durant 1 segon. 

- s/n Platina de coure de 30x3mm. per a posta a terra de la instal·lació. 
- s/n Accessoris i petit material. 
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Transformador: 

Serà una màquina trifàsica reductora de tensió, essent la tensió entre fases en la 
entrada de 25.000V. i la tensió entre fases en la sortida de 400V. i la tensió entre 
fases i neutre a la sortida de 230V. 

El transformador a instal·lar tindrà el neutre accessible en baixa tensió, amb 
refrigeració natural, encapsulat en resina epoxi (aïllament en sec), de la marca 
ALKARGO. 

El transformador tindrà els bobinats encapsulats i emmotllats en buit en una resina 
epoxi amb càrrega activa composada per alúmina trihidratada, aconseguint així un 
ignifugat autoextingible. 

Els enrrotllaments d’alta tensió es realitzaran amb bobinat continu de gradient lineal 
sense entrecapes, amb la qual cosa s’aconseguirà un nivell de descàrregues parcials 
inferior o igual a 10 pC. S’exigirà en el protocol d’assaig que hi figurin els resultats de 
l’assaig de descàrregues parcials. 

Per motius de seguretat en el centre de mesura i transformació, s’exigirà que els 
transformadors compleixin els assaigs climàtics definits en el document 
d’harmonització HD 464 S1: 

- Assaig de xoc tèrmic (nivells C2a i C2b). 
- Assaig de condensació i humitat (nivells E2a i Esb). 
- Assaig de comportament davant el foc (nivell F1). 

No s’admetran transformadors secs que no compleixen aquestes especificacions. 

Les característiques mecàniques i elèctriques dels transformadors s’ajustaran a la 
norma UNE 201-78 i a les normes particulars de la companyia subministradora, essent les 
següents: 

Potència nominal......................................................................................... 630 kVA. 

Tensió nominal primària.............................................................................. 25.000 V. 

Regulació en el primari................................................................................ ±2,5% ±5%. 

Tensió nominal secundària en buit.............................................................. 400 V. 

Tensió de curtcircuit................................................................................... 6%. 

Grup de connexió........................................................................................ Dyn 11. 

Nivell d’aïllament: 

- Tensió d’assaig a ona de xoc 1,2/50 s.................................................... 170 kV. 

- Tensió d’assaig a 50 Hz. 1 minut............................................................. 70 kV. 

Protecció tèrmica........................................................................ 3 Sondes PT 100. 

Connexió en el costat d’alta tensió (ponts de cel·la de protecció de transformador a 
transformador. 
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Se realitzarà mitjançant un joc de ponts III de cables AT unipolars d’aïllament sec 
RHV-XV-H-16, aïllament 18/30 kV., de 150mm2. d’alumini, con els seus 
corresponents elements de connexió. 

Connexió en el costat de baixa tensió. 

Es realitzarà mitjançant un joc de ponts III de cables BT unipolars d’aïllament sec SZ1, 
aïllament 0,6/1 kV., de 2(4x240)mm2. de coure per a les fases i per al neutre. 

Característiques materials varis d’alta tensió: 

Embarrat general cel·les CGM-36-L2 

L’embarrat general dels conjunts compactes CGM-36-L2 se construeix amb barres 
cilíndriques de coure ETP dur de 16mm. de diàmetre. 

Aïlladors de pas cel·les CGM-36-L2 

Són els passatapes per a la connexió dels cables aïllats d’alta tensió procedents de 
l’exterior. 

Compleixen la norma UNESA 5205A i seran del tipus roscat M16 per a les funcions de 
línia i endollables per a les de protecció. 

Embarrat general cel·les SF6 36kV. 

L’embarrat general de les cel·les SF6 es construeix amb 3 barres aïllades de coure 
disposades en paral·lel. 

Peces de connexió cel·les SF6 36kV. 

La connexió de l’embarrat efectua sobre els borns superiors de l’envoltant del 
interruptorseccionador amb l’ajuda de repartidors de camp con cargols imperdibles 
integrats de cabota tipus allen de M8. El parell d’apretament serà de 5 DaN·m. 

Característiques de l’aparamenta de baixa tensió: 

Les sortides de baixa tensió estaran protegides mitjançant interruptors automàtics de les 
següents característiques: 

- Un interruptor automàtic marca ABB-METRÓN model S6N-800-FAP-PR-211-LI 
d’intensitat nominal 800A. IV pols. 

 

Instal·lació de connexió a terra 

Terres de protecció: 

Es connectaran a terra tots els elements metàl·lics de la instal·lació que normalment 
no estiguin en tensió, però que puguin estar-ho a causa d’avaries o per 
circumstàncies externes. 

Les cel·les disposaran d’una platina de terra que les interconnectarà, constituint el 
col·lector de terres de protecció. 

Terres de servei: 
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Es connectaran a terra el neutre del transformador i els circuits de baixa tensió dels 
transformadors de l’equip de mesura. 

Terres interiors: 

Les terres del centre de transformació tindran la missió de posar en continuïtat 
elèctrica tots els elements que hagin d’estar connectats a terra amb els seus 
corresponents terres interiors. 

El terra interior de protecció es realitzarà amb cable de coure despullat de 50mm2. 
de secció, formant un anell. Aquest cable connectarà a terra els elements indicats en 
els terres de protecció, i anirà subjecte a les parets mitjançant brides de subjecció i 
connexió, connectant l’anell finalment a una caixa de seccionament, la qual disposarà 
d’un grau de protecció IP-545. 

El terra interior de servei es realitzarà amb cable de coure aïllat de 50mm2. de secció, 
formant un anell. Aquest cable connectarà a terra els elements indicats en els terres 
de servei, i anirà subjecte a les parets mitjançant brides de subjecció i connexió, 
connectant l’anell finalment a una caixa de seccionament, la qual disposarà d’un grau 
de protecció IP-545. 

Les caixes de seccionament del terra de servei i del terra de protecció estaran 
separades per una distància mínima de 1,00m. 

 

Instal·lacions secundàries 

Enllumenat: 

En el interior del centre de mesura i transformació s’hi instal·laran un mínim de 2 
punts de llum capaços de proporcionar un nivell d’il·luminació suficient per a la 
comprovació i maniobra dels elements del mateix. El nivell mitjà serà com a mínim de 
150 lux. 

Els focus lluminosos estaran col·locats sobre suports rígids i disposats de tal manera 
que es mantingui la màxima uniformitat possible en la il·luminació. A més a més, 
s’haurà de poder efectuar la substitució de les làmpades sense perill de contacte amb 
altres elements en tensió. 

També es disposarà d’un punt de llum d’emergència de caràcter autònom que 
senyalitzarà els accessos al centre de mesura i transformació. 

Protecció contra incendis: 

D’acord amb la Instrucció MIE-RAT-14, es disposarà com a mínim d’un extintor 
d’eficàcia 89B, concretament disposarà de 2 extintors de CO2 de 5kg. 

Ventilació: 

Els enrrotllaments dels transformadors i el seu circuit magnètic produeixen pèrdues 
en forma d’energia calorífica. Aquest calor ha de ser evacuat a l’exterior de forma 
que no s’assoleixin en els focus de generació ni en altres parts del circuit elèctric 
temperatures que puguin danyar els aïllaments. 
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En els transformadors es podrà augmentar de forma progressiva la càrrega sense que 
es produeixi cap fenomen particular, excepte un creixent augment de la temperatura 
que pugui assolir, per a una determinada potència, els valor límits corresponents a la 
conservació de la qualitat dels seus aïllaments. Essent, per tant, aquest escalfament 
el que fixarà la potència màxima d’un transformador. 

S’han desenvolupat nombrosos estudis científics per a determinar la influència sobre 
la qualitat dels aïllants sòlids orgànics, comprovant-se que són, sobre tot, les 
característiques mecàniques (resistència a la tracció) les que s’alteren més 
regularment. Els aïllants, inclòs convertits en extremadament fràgils per l’acció del 
calor, conservarien una bona rigidesa dielèctrica si estiguessin absents de l’acció de 
qualsevol esforç mecànic. Però això en un transformador no és possible, ja que els 
seus debanats pateixen els efectes de forces mecàniques tals com vibracions, 
esforços electrodinàmics deguts a curtcircuits o de xoc en la brusca posada en 
tensió. Aquestes forces són capaces d’esquerdar o trencar els aïllaments provocant 
la ruptura dielèctrica entre espires. 

Aquests estudis de l’acció del calor sobre els aïllants han demostrat que, en les 
proximitats dels 100ºC., un règim de funcionament a variacions de temperatura de 
8ºC en més o en menys podia, respectivament, doblar o reduir a la meitat la vida útil 
del transformador. Aquesta llei empírica i aproximada (Llei de Montsinger) posa en 
evidència l’interès en conèixer i controlar la temperatura de funcionament dels 
transformadors. 

Nous estudis, actualment en curs, sobre envelliment dels aïllants s’esforcen en 
completar els criteris mecànics exposats, amb els criteris elèctrics (ionització, 
absorció) i els químics. 

La transmissió o evacuació del calor des de les zones de generació fins a la superfície 
de refredament es realitza en el aire ambient per convecció en el cas de 
transformadors encapsulats en sec i l’oli en el cas de transformadors en bany d’oli. 

Els procediments de refrigeració segons classificació CEI són els següents: 

- Circulació natural d’oli i aire. (ONAN). 
- Circulació natural d’oli i forçada d’aire. (ONAF). 
- Circulació forçada d’oli i aire. (OFAF). 
- Circulació forçada d’oli i aigua. (OFWF). 

També s’estableixen en les normes CEI 76 (UNE 20-101), les limitacions que poden 
assolir-se en els diferents punts del transformador, per convecció, ja que la 
temperatura exterior varia molt en funció de l’hora, estació de l’any, clima, etc., 
s’admet limitar les amplituds d’aquestes variacions del la següent manera: 

- Temperatura mitjana ambient anual.................... .20 ºC. 
- Temperatura mitjana ambient diària..................... 30 ºC. 
- Temperatura ambient màxima.............................. 40 ºC. 
- Temperatura màxima de l’oli................................ .60 ºC. 
- Temperatura mitjana del coure............................ .65 ºC. 
- Temperatura ambient mínima............................. - 25 ºC (sec de tipus exterior 

o submergit) - 5 ºC (sec de tipus interior). 

La qual cosa significa que un aparell elèctric qualsevol no pot funcionar 24 hores al 
dia, 365 dies l’any a la seva potència assignada, a la temperatura de 40 ºC. Si aquest 
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és en cas, s’ha de considerar llavors que 40 ºC. és la temperatura ambient mitjana. 
Tenint en compte que la temperatura permanent no és la temperatura màxima. 

Aquest valors són molt importants per a la definició del transformador. Si uns aparells 
són demanats per a temperatures ambient superiors als esmentats valors, els 
escalfaments admissibles són reduïts de tant, la qual cosa significa que un 
transformador amb temperatura ambient diferent tindrà el mateix envelliment que un 
transformador estàndard. Si una de les tres temperatures ambient (màxima, mitjana 
diària i anual) es superior als valors normalitzats, la disminució de rang es referirà a la 
major diferència constatada entre els valors reals i normalitzats. 

Temperatures 
(ºC) 

Valors 
normalitzats 

Cas 1 Cas 2 

Ambient 
màxima 

40 43 + 3 50 + 10 

Ambient 
mitjana diària 

30 35 + 5 35 + 5 

Ambient 
mitjana anual 

20 22 + 2 28 + 8 

 

En el cas 1, la disminució de rang de temperatura ambient serà de 5 ºC. i, per tant, el 
transformador serà calculat per a una temperatura ambient màxima de 45 ºC. En el 
cas nº 2, la disminució de rang de temperatura ambient serà de 10 ºC. i, per tant, el 
transformador serà calculat per a una temperatura ambient màxima de 50 ºC. 

Aquestes definicions s’han d’aplicar a les condicions reals d’explotació del 
transformador. És per tant necessari tenir en compte el local on és instal·lat el 
transformador. Pot existir una temperatura molt baixa fora del local i, en canvi, molt 
elevada dins del mateix. 

Les normes indiquen també disminucions de rang suplementàries segons l’alçada o les 
condicions especials d’utilització, harmònics, etc. 

Les normes fixen que la màxima temperatura a que pot estar sotmès l’oli del 
transformador és de 100 ºC. (60 ºC. d’escalfament màxim per sobre l’ambient de 40 
ºC), basat aquest valor en les característiques de l’oli, amb un ampli marge en el punt 
d’inflamació i per a evitar el seu prematur envelliment. 

El procés complet de transmissió passa per les següents etapes: 

- Conducció des del punt de generació fins a la superfície de metall (coure o xapa 
magnètica). 

- Conducció a través de l’aïllament sòlid (paper impregnat en oli). 

- Convecció o circulació forçada del dispositiu d’evacuació al medi ambient. 

- Per radiació i convecció a través del dispositiu d’evacuació al medi ambient. 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es pot observar la importància que té el 
conèixer el cicle de càrrega d’un transformador, amb l’objecte d’adequar la seva 
potència a les exigències d’explotació tenint en compte les possibilitats de 
sobrecàrrega, la seva periodicitat i limitacions, així com la influència de temperatures 
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ambient extremes que puguin comprometre les condicions normals de servei del 
transformador. 

Les normes CEI 354 (UNE 20.110) i CEI 905 (UNE 20.182) donen les definicions dels 
diferents règims de càrrega per als transformadors submergits i secs, 
respectivament. A més a més, s’hauran de prendre en consideració les limitacions 
degudes a les connexions. 

Les guies de càrrega CEI 354 i CEI 905 només són recomanacions de càlcul i no 
indiquen valors a garantir en els assaigs. 

La ventilació del centre de transformació se realitzarà de forma natural mitjançant 
reixes d’entrada i de sortida d’aire disposades a tal efecte, essent la superfície 
mínima de la reixa d’entrada d’aire en funció de la potència del mateix. 

Aquestes reixes es construiran de manera que impedeixin el pas de petits animals, 
l’entrada de l’aigua de pluja i els contactes accidentals amb parts en tensió si 
s’introdueixen elements metàl·lics per les mateixes. 

 

Mesures de seguretat 

Accionament 

La fàcil manejabilitat de l’equip ha estat una de les característiques més importants a 
aconseguir durant el disseny del mateix. 

El mecanisme d’accionament del interruptor principal així com de la posada a terra 
són accionats per eixos independents, a través dels quals és mogut l’eix principal del 
interruptor de tres posicions. S’usen robusts i molt provats components dels equips 
de distribució convencionals, que estan molt sobredimensionats en aquest cas, 
garantint un funcionament segur i sense manteniment durant molts anys. 

Donat que el tall no és visible, l’indicador de posició ha de ser fiable. És per això que 
aquest és directament acoblat a l’eix d’accionament. Els eixos d’accionament del 
interruptor principal i el de la posada a terra estan de tal manera enclavats entre si 
que mai serà possible una CONNEXIÓ al mateix temps d’ambdós. 

Tant els interruptors en càrrega en la cel·la de línia per a les posicions de cable com 
tots els seccionadors de posada a terra, són d’accionament independent tant per a 
connexió com per a desconnexió. 

Els interruptors en la cel·la de protecció amb disparament automàtic, l’aparell 
principal és equipat amb connexió ràpida i un acumulador d’energia per a l’obertura, el 
qual es carrega automàticament en la maniobra de CONNEXIÓ (comandament BR). El 
seccionador de posada a terra disposa de CONNEXIÓ i DESCONNEXIÓ ràpides al igual 
que els interruptors en la cel·la de línia. 

El sistema de varetes de disparament, el qual és mogut en els 3 pols a través de les 
membranes accionades pel percutor de disparament del fusible, actua mecànicament 
sobre el cadell del interruptor en la cel·la de protecció i provoca la desconnexió 
tripolar del interruptor en càrrega. Un indicador que es troba en l’espiell del indicador 
de les posicions de maniobra avisarà del disparament. 
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Els comandaments bàsics són: 

Comandament tipus B: 

Basculant, aplicat en la cel·la de línia com a comandament del interruptor i 
seccionador de posada a terra, en aquest últim cas també en la cel·la de protecció. 

Tots els components que constitueixen el comandament es poden muntar en les 
cel·les L tant en Fàbrica com en els C.T. 

Passatapes: 

Les connexions per al embornatge dels cables aïllats d’alta tensió procedents de 
l’exterior són: 

- Element de línia: Passatapes de 400 A., d’acord amb l’apartat 5.3 de la 
Recomanació UNESA 5205A. 

- Element de protecció: Passatapes de 400 A., d’acord amb l’apartat 5.3 de la 
Recomanació UNESA 5205A. 

La connexió a aquests passatapes es pot realitzar mitjançant terminals endollables 
amb o sense pantalles equipotencials. 

Indicador de fuita de gas: 

Per a controlar l’estat de funcionament, l’equip CGM-36 s’equipa amb manòmetre, el 
qual verifica la sobrepressió d’emplenada des del punt de vista del funcionament. 
Aquest indicador depèn de les condicions de pressió i temperatures ambientals. 

Comportament en condicions d’arc intern: 

A fi de garantir una protecció total a les persones que manipulen l’equip, se ha posat 
una particular atenció en assolir un alt grau de seguretat a l’hora d’evitar l’aparició 
d’arcs interns. 

Aquest equip posseeix una membrana que obre a 3 atm. de sobrepressió, canalitzant 
i refredant els gasos per a tal que l’operador no prengui mal. 

Indicació de presència de tensió: 

Per a procedir a la comprovació de la presència de tensió es subministra una unitat 
capacitiva, endollable, cablada, el punt de presa de la qual es troba en el passatapes 
corresponent. Unes clavilles femella protegides contra la corrosió col·locades damunt 
el frontal del compartiment de connexions, permeten endollar verificadors de tensió 
convencionals. En la posició de transformador la mesura s’efectuarà per darrera del 
fusible que es troba en direcció a la sortida del transformador. 

Ampliabilitat: 

La cel·la CGM-36 és ampliable per ambdós costats per mitjà de passatapes que 
permeten la continuïtat elèctrica. 

Contactes auxiliars: 

Tant l’interruptor en càrrega com el seccionador de posada a terra poden estar 
dotats sota demanda amb contactes auxiliars del tipus 1C+1A o 2C+2A. Aquests 
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contactes, els quals es troben en el compartiment d’accionaments, són cablats 
damunt la regleta de borns, la qual al mateix temps és disposada de forma molt 
accessible en el compartiment de connexions. 

Bobina de disparament: 

Aquesta bobina, que és igualment vàlida per a corrent altern o continu, és muntada 
en el compartiment d’accionament al costat de l’accionament del interruptor del 
transformador. 

Avís de disparament: 

L’interruptor del transformador disposa d’un indicador que senyala, en el indicador de 
la posició de maniobra O-I, que aquell ha disparat por efecte de la bobina de 
disparament o per fusió d’un fusible APR. 

Relè de protecció general RPGM: 

Generalitats: 

Es tracta d’una cadena autònoma de protecció desenvolupada específicament per a la 
seva aplicació a la cel·la d’interruptor automàtic del sistema CGM. 

El sistema RPGM inclou: 

- Captadors toroïdals. 
- Relè (unitat central). 
- Disparador biestable. 

Aquest relè respon a les normes vigents UNE 20.801 i UNE 21.136. 

Prestacions per a famílies de corba de tipus normalment invers, molt invers, 
extremadament invers i instantani: 

- Protecció contra sobrecàrregues de fase (16 corbes seleccionables per 
família). 

- Protecció contra curtcircuits entre fases (corba de disparament instantani). 
- Protecció homopolar o instantani falta a terra (16 corbes seleccionables per 

família). 
- Protecció contra faltes a terra (corba de disparament instantani). 
- Protecció per disparament extern (connectable a un contacte lliure de tensió). 

Rangs de funcionament: 

- Protecció contra sobrecorrents: Corrent nominal (In): de 5 a 100 A. Sobrecàrrega 
admissible (I>): de 1 a 1,3. (El producte de In . I> es denomina IR o intensitat de 
regulació). 

- Protecció contra faltes entre fases: Umbral corrent (I>>): de 3 a 20 vegades IR. T. 
de disparament (T>>): de 0,05 a 2,5 seg. 

- Protecció homopolar (fugues a terra): Corrent de regulació (Io>>): de 0,1 a 0,8 In. 
(El producte In . Io> es denomina IH o intensitat de regulació homopolar). 

- Protecció contra faltes a terra: Umbral corrent (Io>>): de 3 a 20 vegades IH. Temps 
de disparament (I>>): de 0,05 a 2,5 seg. 
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Altres característiques: 

El relè disposa d’una entrada d’alimentació auxiliar de 230 Vca. necessària quan els 
toroïdals no subministrin una intensitat per fase superior a 5 A. 

- Freqü.ncia nominal: 50 Hz. + 10%. 
- I tèrmica: 20 kA. 
- I dinàmica: 50 kA. 
- Precisió: 5%. 
- Grau de protecció: IP20 (IP33 instal·lat en la cel·la). 

Enclavaments 

Les cel·les CGM-36 de línia i protecció amb fusibles disposen dels següents enclavaments: 

- L’interruptor-seccionador i el seccionador de posada a terra no poden estar 
connectats simultàniament. 

- Amb el plafó frontal desmuntat s’enclava la maniobra de l’aparellatge, podent-se 
maniobrar aquest únicament després de muntat l’esmentat plafó. 

Al desmuntar el plafó frontal s’impedeix la col·locació de la palanca de maniobra, 
però aquest enclavament pot ser anul·lat per acció voluntària. 

Sempre queda garantit que per a aconseguir l’accés al interior de la coberta 
metàl·lica s’hagi de connectar prèviament el seccionador de posada a terra. 

A més a més, és possible bloquejar mitjançant cadenat la maniobra de l’aparellatge. 

La cel·la CGM-36 de protecció amb disjuntor disposa d’un sistema d’enclavament 
que garanteix les condicions següents: 

1).- l’Interruptor amb fusibles és connectat. 

El seccionador és connectat. 

- El seccionador no es pot maniobrar. 
- El seccionador de posada a terra no es pot maniobrar. 
- La única maniobra possible és obrir l’interruptor amb fusibles. 

2).- L’interruptor amb fusibles és desconnectat. 

El seccionador és connectat. 

- El seccionador es pot maniobrar (obrir). 
- Amb el seccionador obert es pot maniobrar el seccionador de posada a terra. 

3).- La tapa d’accés als borns és enclavada amb la posada a terra, de tal manera que 
aquella només es pot treure amb la posada a terra connectada i, mentre estigui treta, 
no es pot maniobrar la posada a terra. 

Tant l’interruptor amb fusibles com el seccionador i el seccionador de posada a terra, 
poden anar dotats d’un dispositiu que permet bloquejar la seva maniobra, tant en la 
posició d’obert com en la posició de tancat. 

 



 112 

Consideracions generals 

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 
1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció, publicat com a annex de la Resolució de 22 de 
juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fixen els 
criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció; es tindrà en compte el següent: 

- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que 
siguin de qualitat certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
d’acord amb les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea; o bé acreditant un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de reconeixement recíproc 
entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un dels 
estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats 
en les obres i en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada 
segons el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de qualitat ambiental 
reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu 
de qualitat ambiental del producte en qüestió. 

Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat 
de Catalunya són d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 

- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de 
rentar. 

- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i 
piques de rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 
- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 
- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus 

d’obres i productes prefabricats. 
- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles 

electrosoldades i biguetes semirresistents de formigó armat. 
- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 
- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 
- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes 

d’edificis. 
- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 
- Xemeneies modulars metàl·liques. 
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En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han 
incloses les ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, 
havent-se contemplat especialment els següents punts: 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, 
inclòs el replanteig previ. 

- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, 
caixetins i fornícules d’instal·lacions. 

- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels 
paraments abans de la rebuda de les instal·lacions. 

- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, 
safata, armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent 
els treballs de soldadura, collat a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim 
de dues capes en cada cas i el galvanitzat en calent en aquells elements metàl·lics 
que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins 
a connectar en les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de 
sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat 
d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el cas de 
bancades en coberta, realització de la capa d’aïllament acústic antivibratori i 
realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa anivellada de formigó 
armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 

- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a 
través de la construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF 
adients en cada cas. 

- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables 
en l’obra o instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, 
fins a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra 
una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels 
projectes de legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de 
l’Administració, no admetentse cap increment econòmic per aquests conceptes. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del 
projecte de fi d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) 
còpia a la Direcció Facultativa. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat 
prèviament per la Direcció Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte 
de fi d’obra serà presentat en format paper i en format digital i contindrà, com a mínim, la 
següent documentació: 

- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions 
realitzades. 

- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 
- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 
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- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 
- Control de qualitat establerts per la Llei. 
- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les 

instal·lacions. 
- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 
- Manual de manteniment de l’edifici. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels 
controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves 
i certificacions finals de posada en marxa, per part d’una empresa de control de 
qualitat homologada. 

Les marques i models dels diferents materials indicats en els documents del projecte, 
han estat seleccionats perquè responen a les premisses del programa i amb ells s’han 
coordinat i dimensionat els sistemes projectats, encara que podran ésser substituïts 
per d’altres marques o models equivalents en qualitats i prestacions, sempre que no 
alterin les característiques del sistema projectat ni es redueixi la qualitat dels seus 
components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser aprovat conjuntament per la 
Propietat i la Direcció Facultativa. 

 



 115 

3.9.11. Telecomunicacions, veu i dades 
 

Objecte 

L’objecte del present subcapítol és l’estudi de la instal·lació dels sistemes de 
comunicació veu i dades. 

 

Reglamentació 

- Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre Infraestructures Comunes en els 
edificis per a l’accés als serveis de Telecomunicació. BOE nº 51 de 28 de febrer del 
1.998. 

- Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. Reglament regulador de les infraestructures 
comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació en 
l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de 
telecomunicacions. BOE nº 115 de 14 de maig del 2.003. 

- Ordre del Ministeri de Ciència i Tecnologia CTE/1296/2003, de 14 de maig. De 
desenvolupament del Reglament regulador de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior dels 
edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions. BOE nº 
126 de 27 de maig del 2.003. 

- Reglaments i normes internes de la companyia TELEFÓNICA. 

- Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments 
d’avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat 
electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 78 de 1 d’abril de 
1994). 

- Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la 
conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels 
equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 310 de 28 de desembre de 1995). 

- Correcció d’errades del Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es 
modifica el Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els 
procediments d’avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a 
compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 30 de 
3 de febrer de 1996). 

- Ordre de 19 de juliol de 1999, de desplegament del Reial Decret 444/1994, de 11 
de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la conformitat i els 
requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes 
i instal·lacions; que publica la relació de normes espanyoles que transposen les 
normes europees harmonitzades, el compliment de les quals pressuposa la 
conformitat amb els requisits de protecció electromagnètica. (BOE nº 178 de 27 de 
juliol de 1999). 
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- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 
del 18 de setembre del 2002. 

- Les guies d’interpretació de l’esmentat Reglament, emeses pel Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç del Govern de Madrid. 

- Les instruccions Interpretatives emeses per la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

 

Descripció general 

L’entrada de les comunicacions a l’establiment es realitzarà a través de la galeria 
d’instal·lacions situada a la planta soterrani –1 i, mitjançant les safates 
d’instal·lacions existents, s’arribarà a l’armari RITI situat a la planta soterrani -5, dins 
del qual s’hi instal·laran els equips d’electrònica dels futurs operadors de 
comunicacions. 

A l’armari RITI hi arribaran les línies de telefonia sol·licitades per l’establiment, on es 
connectaran amb el repartidor; i el cablatge de fibra òptica procedent de la xarxa 
municipal. 

A la sala del RITI de la planta soterrani –5 s’hi instal·larà l’armari rack principal, de 
800x600x500mm. de 15 UA, identificat com a AP-1. 

L’armari s’emprarà per a telefonia i a dades, a efectes de parxeig i electrònica per a 
cadascun dels usos. 

Es preveu la unió d’aquest armari rack AP-1 amb la central IBERCOM en el cas que 
s’instal·li o bé amb la xarxa de telefonia mitjançant mànega multiparell de 25 parells. 

L’armari rack AP-1 serà preparat per a la connexió de la xarxa de telefonia i de dades 
de l’establiment, segons queda indicat en els corresponents plànols. 

La distribució del cablatge a l’establiment es realitzarà directament des del rack AP-1. 

La unió entre cada armari rack i els llocs de treball es realitzarà, tant per a telefonia 
com per a dades, amb cable tipus SYSTIMAX GIGASPEED Categoria 6 Classe E, 
discorrent per les canalitzacions ja existents. Els punts finals de connexió es 
realitzaran mitjançant connectors RJ-45 Categoria 6 Classe E, proveïts amb tapa 
guardapols. 

El sistema de distribució integral té per objectius generals el subministrament dels 
següents serveis de comunicació en un edifici: 

- Telefonia analògica. 
- Telefonia digital (RDSI o IBERCOM). 
- Comunicacions de dades centralitzades. 
- Xarxa d’àrea local (token Ring, Ethernet, ARCnet,…). 
- Comunicacions de seguretat. 
- Control d’accés i de presència. 
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- etc. 

Per això el sistema SYSTIMAX GIGASPEED proporciona la infraestructura de xarxa a 
l’edifici capaç d’integrar en un sol sistema les comunicacions anteriorment 
esmentades. 

La xarxa estarà prevista per a suportar comunicacions vocals, ja siguin analògiques o 
digitals; i comunicació de dades amb la possibilitat de migrar cap a transmissions 
Classe E de fins a 250MHz. 

Tenint en compte aquestes premisses s’ha considerat la instal·lació d’un cable de 
Categoria 6 Classe E GIGASPEED de la casa AT&T, amb distàncies màximes de 90m. 
entre repartidor i roseta per a dades i telefonia. Els cables seran sense apantallar. 

Sub-sistema lloc de treball 

En aquest sub-sistema s’hi consideren els elements necessaris per a entrar a la xarxa 
per a tots els usuaris dels dispositius informàtics de l’edifici. 

Sub-sistema horitzontal 

El sub-sistema de connexió del lloc de treball al sub-sistema horitzontal és format per 
una roseta doble, on acaben 2 cables de 4 parells de SYSTIMAX GIGASPEED Categoria 
6 Classe E de la casa AT&T, tant per a dades com per a telefonia. 

La roseta doble té capacitat per a suportat 2 connexions de 8 fils, per mitjà de 2 
connectors RJ-45. Normalment, una de les connexions és per al telèfon i l’altra per al 
terminal de dades. La connexió del telèfon es pot realitzar també mitjançant els 
connectors RJ-11 i RJ-12. Totes aquestes connexions seran de Categoria 6 Classe E. 

El nombre de punts de connexió totals en l’edifici és el següent: 

- Punts de connexió dobles: 6 u. 

- Punts de connexió simples: 5 u. 

- Punts de dades: 7 u. 

- Punts de veu: 10 u. 

Per la qual cosa es tenen un total de 17 punts. 

Sub-sistema d’administració 

Al sub-sistema d’administració d’aquesta xarxa integral hi pertanyen els plafons de 
connexió, tant de veu com de dades, del repartidor principal. 

A la planta baixa s’ha considerat un repartidor principal AP-1 per a dades i per a veu. 

Al repartidor principal per a veu hi arribaran els recursos de veu de la xarxa IBERCOM 
o de Telefónica mitjançant cable de 25 parells, donant servei a totes les preses de 
l’edifici. 

Els repartidors es divideixen en dues parts: plafó d’entrada i plafó de sortida, tant en 
el repartidor de veu com en el de dades. 
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- Als blocs d’entrada hi arriben els recursos de comunicacions: les línies procedents 
de l’exterior, les extensions telefòniques i les línies procedents de l’ordinador 
principal, actuació que no forma part d’aquest projecte fins a saber el tipus 
d’ordinador que es farà servir. 

- Al plafó de sortida s’hi connecten els cables de 4 parells per a la resta de punts de 
veu i dades de l’edifici. 

El dimensionament del sub-sistema d’administració és el següent: 

 

Cada repartidor serà situat en un armari rack de 19”, amb plafons adequats als 
plafons 110 d’AT&T, de manera que sigui ampliable, amb connexió RJ-45 per al cable 
UTP per a dades i plafons C-110 IBERCOM per a la telefonia. 

Tots els plafons de connexió estaran clarament retolats, de tal manera que fer el 
seguiment d’un parell segui senzill, la qual cosa facilita la reorganització de parells i el 
seguiment de localització d’avaries. 

A la planta soterrani –5 s’ha considerat que les línies sortiran del AP-1, tant per a 
dades com per a veu, fins a cada punt de connexió. 

El repartidor es divideix en dues parts: plafó d’entrada i plafó de sortida, tant en el 
repartidor de veu com en el de dades. 

- Als blocs d’entrada hi arriben els recursos de comunicacions: les línies procedents 
del repartidor principal AP-1 per a les extensions telefòniques i per a les dades. 

- Al plafó de sortida s’hi connecten els cables de 4 parells del sub-sistema 
horitzontal, tant per a veu com per a dades. 

El dimensionament del sub-sistema d’administració és el següent: 

 

El repartidor serà situat en un armari rack de 19”, amb plafons adequats als plafons 
110 d’AT&T, de manera que sigui ampliable, amb connexió RJ-45 per al cable UTP per 
a dades i plafons C-110 IBERCOM per a la telefonia. 

La interconnexió entrada-sortida en els plafons de connexió entre parells es realitzarà 
amb cordons de lloc de treball de parells 2xRJ-45. 

REPARTIDOR ENTRADA DE DADES I 
TELEFONIA 

SORTIDA DE DADES I 
TELEFONIA 

AP-1 Dades i Veu 25 parells des de la central 
telefònica 

Cable UTP GIGASPEED 
Categoria 6 Classe E 

REPARTIDOR ENTRADA DE DADES I 
TELEFONIA 

SORTIDA DE DADES I 
TELEFONIA 

AP-1 AP-1 25 parells des de la 
xarxa de Telefónica 
 

10x4 parells (llocs de 
treball, dades). 7x4 Parells 
(llocs de treball, veu). 
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Tots els plafons de connexió estaran clarament retolats, de tal manera que fer el 
seguiment d’un parell segui senzill, la qual cosa facilita la reorganització de parells i el 
seguiment de localització d’avaries. 

A la planta primera hi arribaran els recursos de veu i dades des del AP-1, donant 
servei a totes les preses de la planta. 

Dins l’armari rack s’hi inclouran els maniguets de direccionament als llocs de treball 
(patch-cords). 

 

Plec de condicions 

Introducció i objecte. 

El present projecte recull la proposta per al subministrament i instal·lació d’un 
sistema d’estesa de fils estructurada UTP Categoria 6 SYSTIMAX GIGASPEED per a 
dades i veu, de la casa AT&T, basada en l’ús de parell trenat sense apantallar. 

Els productes a incloure en el projecte hauran de complir les característiques següents: 

- Estesa de fils estructurada: Cable de 4 parells trenats GIGASPEED Categoria 6 
Classe E (1071 AT&T). 

- Rack de 19”: RITTAL RK-PS-4000. 

- Blocs de connexió: Tipus 110 o plafó RJ-45 UTP Categoria 6 Classe E d’AT&T. 

Abast de l’obra 

L’abast de l’obra comprendrà el subministrament de tot el materials necessari per a la 
xarxa de comunicacions veu/dades i la seva instal·lació, i es dividirà en les següents parts: 

- Línia de 25 parells entre l’armari IBERCOM o de Telefónica el rack principal AP-1. 

- Estesa de fils estructurada: 

Cable estructurat basat en el parell trenat sense apantallar Categoria 6 Classe E 
(1071 d’AT&T) per a veu i dades. 

- Rack de 19”: 1 Armari metàl·lic estàndard de 19” per a allotjar els equips i els 
repartidors d’estesa de fils. No s’inclouen els equips d’electrònica, els quals formaran 
part de l’equipament del centre. 

Formen part del subministrament la totalitat de la documentació, incloent plànols, 
informe de les proves de xarxa, les quals hauran de ser realitzades amb un equip WIRE 
SCOPE 100 o similar, adjuntant un llistat de les normes que ha de complir cadascun 
dels punts instal·lats. També s’hi inclouran els manuals dels equips, llibres 
d’instruccions i altres documents necessaris per al projecte. 

La documentació gràfica (plànols) es lliurarà en suport magnètic (disquet o CD) en 
AutoCad 2007. 

Xarxa d’estesa de fils 
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La xarxa d’estesa de fils constarà d’un repartidor principal AP-1, per a veu i per a 
dades, situat a zona de la recepció de la planta baixa, instal·lat dins d’un armari rack 
de 19” de 15 UA de 800mm. d’alçada i 600mm. de profunditat, amb una porta 
davantera amb tanca de seguretat, doble perfil de 19” i una línia d’alimentació 
elèctrica (16A.) que donarà servei a 8 bases cadascuna d’elles. Aquestes línies 
hauran de ser independents i estaran degudament identificades en el quadre elèctric 
principal. Possiblement en un futur aquestes línies siguin alimentades a través d’un 
S.A.I. Des del rack principal AP-1 s’unirà amb la resta de punts de veu i dades amb 
cable UTP Categoria 6 Classe E. 

També es realitzarà un enllaç multiparell de telefonia per a tal d’enllaçar amb la PABX, 
amb mànega de 25 parells. 

a) Característiques de l’estesa de fils. 

El mitjà de transmissió en aquesta xarxa d’estesa de fils és el parell de fils trenats 
sense apantallar. 

El principal avantatge que presenta un sistema estructurat d’estesa de fils és que la 
mateixa infraestructura (repartidors, cables de parells trenats i connectors) és capaç 
de suportar el funcionament dels més variats serveis de veu/dades: Telefonia a dos o 
quatre fils, fax, sistemes telefònics multilínies, PABX analògiques i digitals ACD, 
connexions a xarxes d’àrea local tipus Ethernet, Token Ring i ArcNET, connexions de 
terminals síncrons i asíncrons, terminals IBM3270, sistemes IBM S/36, S/38, i 
AS/400, xarxa local WANG i d’altres xarxes. 

D’aquesta manera s’aconsegueix que, si canvien les necessitats de connectivitat d’un 
punt concret degut a trasllats, modernització o d’altres causes, la mateixa 
instal·lació serveix sense que es necessiti fer noves obres. Un conjunt de maniguets 
flexibles i/o d’adaptadors i un senzill canvi en l’assignació de ponts a la sala de 
comunicacions són suficients. 

La topologia en estel que presenta una estesa de fils estructurada fa possible un 
plantejament se sub-sistemes, composat pels elements que estan destinats a 
proporcionar un determinat servei (interconnexió d’edificis, implementació de 
verticals, entorn del lloc de treball, etc.). 

Sub-sistema d’administració (repartidor secundari) 

El sub-sistema d’administració és l’element que distribueix físicament els serveis. 

És composat pels repartidors secundaris de veu i de dades, així com pels “patch-
cords” i ponts necessaris per a donar ruta als serveis, les regletes de retolament que 
indiquen la naturalesa dels camps que suporten i els anells de distribució i “retainers” 
que permeten la conducció dels cables d’una forma ordenada. 

En cada repartidor secundari es realitza l’administració d’una manera senzilla i flexible, 
havent d’anar acompanyades, a més a més, per les degudes anotacions en el llibre 
d’assignació, de manera que es tingui sempre una referència exacta de l’estat actual 
de la xarxa d’estesa de fils estructurada. 

a) Sub-sistema horitzontal (estesa de fils veu/dades). 

El sub-sistema horitzontal el composen les esteses de cables de 4 parells que uneixen 
el subsistema d’administració principal amb els llocs de treball. 
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Per a realitzar aquest sub-sistema s’emprarà l’estesa de fils estructurada capaç de 
transmetre a velocitats de 1.200 Mbits en una distància de 100m. 

Les distàncies d’aquestes esteses no superaran mai els 90m. 

En el projecte existirà un repartidor principal per a veu i per a dades, situat dins la 
zona de la recepció de la planta baixa. 

El repartidor s’instal·larà dins d’un rack estàndard de 19” de 15 UA i dimensions 
800x600x500mm., amb una porta davantera per a un repartiment dels punts de 
cada servei. 

El dimensionament de qualsevol repartidor permetrà l’ampliació de qualsevol apartat 
en un 25%. 

El sub-sistema horitzontal el composaran 7 cables de dades i 10 cables de veu, de 4 
parells trenats cadascun d’ells. 

Aquests cables es connectaran en el costat de xarxa de sub-sistema d’administració 
a la que pertanyin i no patiran desadaptació d’impedància deguda a connexions o 
males instal·lacions en tot el seu recorregut. 

Les esteses de 4 parells trenats s’instal·laran des de cada repartidor de planta, es a 
dir, el cable de 4 parells anirà des del sub-sistema de planta d’administració de veu o 
de dades al RJ-45 del lloc de treball directament. 

En el lloc de treball s’instal·laran 1 o 2 RJ-45 femella de Categoria 6 per a veu i per a 
dades, on es connectaran els cables de parells trenats, segons les necessitats de la 
Propietat. 

Els RJ-45 estaran integrats en una roseta doble de superfície de Categoria 6. 

Els cables de 4 parells trenats aniran codificats amb els següents colors: 

- Parell 1: Blanc/blau. 
- Parell 2: Blanc/taronja. 
- Parell 3: Blanc/verd. 
- Parell 4: Blanc/marró. 

I es connectaran en el RJ-45 seguint les especificacions T568A/T658B del EIA/TIA, 
segons el model de cablatge estructurat escollit. 

A continuació s’adjunta la distribució dels llocs a les diferents plantes: 

- Planta baixa: 7 per a dades, 10 per a veu. 

Tant la topologia com les característiques de la instal·lació compliran les 
recomanacions generals i particulars per a esteses de fils estructurades de Categoria 
6 Classe E. 

Cadascuna de les rosetes haurà d’estar degudament identificada amb un número, la 
planta a la qual és instal·lada i el servei de cadascuna d’elles (veu o dades). 

La identificació haurà de ser la mateixa en el sub-sistema d’administració. 

b) Sub-sistema horitzontal (canalitzacions). 
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L’estudi de les canalitzacions forma part d’un altre capítol del present projecte, per la 
qual cosa es parteix de la base, a efectes de la present instal·lació, que ja es disposa 
de la instal·lació de canalitzacions. 

 

Consideracions generals 

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 
1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció, publicat com a annex de la Resolució de 22 de 
juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fixen els 
criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció; es tindrà en compte el següent: 

- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que 
siguin de qualitat certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
d’acord amb les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea; o bé acreditant un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de reconeixement recíproc 
entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un dels 
estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats 
en les obres i en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada 
segons el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de qualitat ambiental 
reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu 
de qualitat ambiental del producte en qüestió. 

Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat 
de Catalunya són d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 

- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 

- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de 
rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 

- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 

- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i 
productes prefabricats. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles electrosoldades 
i biguetes semirresistents de formigó armat. 

- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 
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- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 

- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes d’edificis. 

- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 

- Xemeneies modulars metàl·liques. 

En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han 
incloses les ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, 
havent-se contemplat especialment els següents punts: 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, 
inclòs el replanteig previ. 

- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, 
caixetins i fornícules d’instal·lacions. 

- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels 
paraments abans de la rebuda de les instal·lacions. 

- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, 
safata, armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent 
els treballs de soldadura, collat a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim 
de dues capes en cada cas i el galvanitzat en calent en aquells elements metàl·lics 
que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins 
a connectar en les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de 
sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat 
d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el cas de 
bancades en coberta, realització de la capa d’aïllament acústic antivibratori i 
realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa anivellada de formigó 
armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 

- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a 
través de la construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF 
adients en cada cas. 

- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables 
en l’obra o instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, 
fins a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra 
una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels 
projectes de legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de 
l’Administració, no admetentse cap increment econòmic per aquests conceptes. 
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En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del 
projecte de fi d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) 
còpia a la Direcció Facultativa. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat 
prèviament per la Direcció Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte 
de fi d’obra serà presentat en format paper i en format digital i contindrà, com a mínim, la 
següent documentació: 

- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions realitzades. 

- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 

- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 

- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 

- Control de qualitat establerts per la Llei. 

- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les instal·lacions. 

- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 

- Manual de manteniment de l’edifici. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels 
controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves 
i certificacions finals de posada en marxa, per part d’una empresa de control de 
qualitat homologada. 

Les marques i models dels diferents materials indicats en els documents del projecte, 
han estat seleccionats perquè responen a les premisses del programa i amb ells s’han 
coordinat i dimensionat els sistemes projectats, encara que podran ésser substituïts 
per d’altres marques o models equivalents en qualitats i prestacions, sempre que no 
alterin les característiques del sistema projectat ni es redueixi la qualitat dels seus 
components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser aprovat conjuntament per la 
Propietat i la Direcció Facultativa. 
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3.9.12. Lampisteria 
 

Objecte 

L’objecte del present subcapítol és l’estudi de la instal·lació de lampisteria de 
l’aparcament. 

 

Reglamentació 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE i els seus Documents Bàsics DB. Reial Decret nº 
314/2006, del 17 de març del 2006 (BOE nº 74 del 28 de març del 2006). 

- Document Bàsic DB-HS. Salubritat (higiene, salut i protecció del medi ambient). 

- Normes de la companyia subministradora d’aigua. 

- Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 
tècniques complementàries (ITE). Reial Decret 1751/1998 de 31 de juliol. BOE nº 
186 de 5 d’agost del 1998. 

- Reial Decret 865/2.003, de 4 de juliol del 2.003, pel qual s’estableixen els criteris 
higiènicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. BOE nº 171 del 18 de 
juliol del 2.003. 

- Decret 352/2.004, de 27 de juliol del 2.004, pel qual s’estableixen les condicions 
higiènicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi. DOGC nº 4185 del 
29 de juliol del 2.004. 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 
del 18 de setembre del 2002. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

 

Descripció general 

La instal·lació de lampisteria començarà en una troneta situada a la vorera de l’accés 
a l’edifici per l’Avinguda de Vallcarca. Aquesta troneta serà del tipus homologat per la 
companyia subministradora d’aigua potable, prevista per a un ramal de diàmetre 
nominal de 20mm, quedant preparada la connexió amb la xarxa de la companyia 
mitjançant una femella boja de ø1”. 

Des d’aquesta troneta, amb tub de polietilè de ø32mm., s’accedirà a la caseta del 
comptador, el qual serà del tipus MM-20 de diàmetre nominal de 20mm., de la marca 
IBERCONTA, previst per a un cabal nominal de 2,50m3/h. El comptador disposarà de 
vàlvules divisionàries a l’entrada i a la sortida, de ø11/4”. 

A partir de la vàlvula de sortida del comptador, la instal·lació continuarà amb 
canonada de coure de ø26/28mm. discorrent pel cel ras de la planta soterrani –5, 
accedint fins a la planta soterrani –1 a través del muntant tècnic. 
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Amb canonada de coure de ø26/28mm. es pujarà fins a la planta soterrani –1 fins 
arribar a la zona de serveis higiènics i vestidors de la planta soterrani –1. En el seu 
recorregut fins a la planta soterrani –1, d’aquesta canonada de ø26/28mm., se’n 
treurà una derivació en cada planta amb canonada de ø20/22mm. per a alimentar 
una boca del reg del tipus de paret de ø3/4” situada al costat Oest per l’Avinguda de 
Vallcarca. 

Del muntant de ø26/28mm., en el seu recorregut fins a la planta soterrani –1, se’n 
treurà una altraderivació en cada planta amb canonada de ø20/22mm. per a 
alimentar una boca del reg del tipus de paret de ø3/4” situada al costat Est pel 
Carrer d’Esteve Terradas. 

A la planta soterrani –1, el muntant de ø26/28mm. continuarà en recorregut 
horitzontal fins arribar a l’alçada de la zona de serveis higiènics i vestidors, on se’n 
treurà una derivació de ø26/28mm. per a alimentar el grup de serveis higiènics 
format per: 2 dutxes i 2 inodors en els vestidors; 2 lavabos i 2 inodors en els serveis 
públics; 1 lavabo i 1 inodor en el servei de persones amb mobilitat reduïda; i 1 
abocados a la cambra de neteja. A partir d’aquest punt de derivació, la canonada 
continuarà amb ø20/22mm. per a alimentar la boca de reg del tipus de paret de 
ø3/4” situada al costat Est pel Carrer d’Esteve Terradas. 

Dins els serveis higiènics, amb tub de coure de ø20/22mm., s’alimentarà un 
escalfadoracumulador elèctric de 100 l. el qual, al seu torn, abastirà d’aigua calenta 
sanitària a les dutxes dels vestidors. 

La distribució d’aigua als diferents punts de consum es realitzarà amb canonades de 
tub de coure de diàmetres 26/28, 20/22, 16/18 i 13/15mm., quedant aïllades en 
tot el seu recorregut amb ARMAFLEX tipus AF de 19mm. de gruix. Quan les 
canonades discorrin per espais exterior es folraran amb xapa d’alumini de 0,60mm. de 
gruix damunt l’aïllament tèrmic. 

Els punts de consum d’aigua de l’establiment seran els següents: 

Planta soterrani –1 

- Zona aparcament: 2 Boques de reg de paret de ø3/4”. 
- Cambra de neteja: 1 Abocador. 
- Serveis higiènics públic: 2 Lavabos, 2 inodors. 
- Servei higiènic persones amb mobilitat reduïda: 1 Lavabo, 1 Inodor. 
- Vestidors: 2 dutxes, 2 inodors. 

Planta soterrani –2 

- Zona aparcament: 2 Boques de reg de paret de ø3/4”. 

Planta soterrani –3 

- Zona aparcament: 2 Boques de reg de paret de ø3/4”. 

Planta soterrani –4 

- Zona aparcament: 2 Boques de reg de paret de ø3/4”. 

Planta soterrani –5 

- Zona aparcament: 2 Boques de reg de paret de ø3/4”. 
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La producció de l’aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant un escalfador-
acumulador elèctric de 100 l. 

Les canonades que passin per dins les zones amb cel ras, per dins els patis 
d’instal·lacions, etc., i que discorrin en muntatge superficial, aniran aïllades amb 
ARMAFLEX tipus AF, de 19mm. De gruix en el cas de canonades d’aigua freda i de 
19mm. de gruix en el cas de canonades d’aigua calenta. 

Les canonades que vagin encastades en parets, sostres o terres, aniran embeinades 
dins de tub de PVC corrugat flexibles doble capa, de color blau en el cas de 
canonades d’aigua freda i de color vermell en el cas de canonades d’aigua calenta. 

S’instal·laran vàlvules de pas per a cada grup d’aparells sanitaris, a fi i efecte de que 
en tot moment es puguin aïllar de la resta de la instal·lació quan sigui necessari per 
causa d’avaria. 

Tot el material instal·lat serà de primera qualitat, respectant les marques i models 
reflectits en el projecte, essent només la Propietat o la Direcció Facultativa qui 
autoritzi realitzar canvis al respecte. 

Les vàlvules d’esfera en muntatge superficial seran de la marca TAJO-2000 i quan 
vagin en muntatge encastat seran de la marca ARCO. 

Les canonades seran de coure dels diàmetres especificats, complint la norma UNE 
37.741.76, la qual haurà de ser gravada damunt el tub junt amb el diàmetre nominal 
exterior i el gruix de paret. 

Les soldadures de les canonades de coure amb els diferents accessoris es realitzaran 
mitjançant soldadura d’estany-plata, amb un mínim del 4% de plata. 

Els desguassos de tots els aparells sanitaris seran de PVC sèrie C, proveïts amb sifó 
del tipus de botella de PVC en els lavabos, urinaris i aigüeres. 

Els materials a emprar en la instal·lació seran els següents: 

 

Per al càlcul del consum instantani no s’ha tingut en compte el consum de les boques 
de reg i de neteja. 

La velocitat màxima de circulació de l’aigua per les canonades serà de 1,50m/s. 

El factor de simultaneïtat emprat per al càlcul de les canonades es: 
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Essent: n = Nombre de consums. 

Abans de la seva posada en funcionament, la instal·lació serà sotmesa a la prova de 
resistència mecànica i estanqueïtat d’acord amb el mètode indicat a: 

- En el cas de canonades metàl·liques: Norma UNE 100 151:1998. 

- En el cas de canonades plàstiques o multicapa: Mètode A de la Norma UNE ENV 12 
108:2002. 

La suportació de les canonades es realitzarà amb perfil omega i abraçadores i junta 
de goma butílica en el contacte de les abraçadores amb la canonada. 

Tot grup d’aparells sanitaris disposarà dels accessoris adients per als aparells 
sanitaris, en especial les zones per a persones amb mobilitat reduïda. 

 

Consideracions generals 

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 
1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció, publicat com a annex de la Resolució de 22 de 
juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fixen els 
criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció; es tindrà en compte el següent: 

- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que 
siguin de qualitat certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
d’acord amb les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea; o bé acreditant un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de reconeixement recíproc 
entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un dels 
estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats 
en les obres i en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada 
segons el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de qualitat ambiental 
reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu 
de qualitat ambiental del producte en qüestió. 

Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat 
de Catalunya són d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 

- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 
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- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de 
rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 

- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 

- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i 
productes prefabricats. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles electrosoldades 
i biguetes semirresistents de formigó armat. 

- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 

- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 

- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes d’edificis. 

- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 

- Xemeneies modulars metàl·liques. 

En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han 
incloses les ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, 
havent-se contemplat especialment els següents punts: 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, 
inclòs el replanteig previ. 

- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, 
caixetins i fornícules d’instal·lacions. 

- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels 
paraments abans de la rebuda de les instal·lacions. 

- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, 
safata, armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent 
els treballs de soldadura, collat a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim 
de dues capes en cada cas i el galvanitzat en calent en aquells elements metàl·lics 
que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins 
a connectar en les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de 
sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat 
d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el cas de 
bancades en coberta, realització de la capa d’aïllament acústic antivibratori i 
realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa anivellada de formigó 
armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 
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- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a 
través de la construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF 
adients en cada cas. 

- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables 
en l’obra o instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, 
fins a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra 
una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels 
projectes de legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de 
l’Administració, no admetentse cap increment econòmic per aquests conceptes. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del 
projecte de fi d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) 
còpia a la Direcció Facultativa. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat 
prèviament per la Direcció Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte 
de fi d’obra serà presentat en format paper i en format digital i contindrà, com a mínim, la 
següent documentació: 

- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions 
realitzades. 

- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 
- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 
- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 
- Control de qualitat establerts per la Llei. 
- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les 

instal·lacions. 
- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 
- Manual de manteniment de l’edifici. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels 
controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves 
i certificacions finals de posada en marxa, per part d’una empresa de control de 
qualitat homologada. 

Les marques i models dels diferents materials indicats en els documents del projecte, 
han estat seleccionats perquè responen a les premisses del programa i amb ells s’han 
coordinat i dimensionat els sistemes projectats, encara que podran ésser substituïts 
per d’altres marques o models equivalents en qualitats i prestacions, sempre que no 
alterin les característiques del sistema projectat ni es redueixi la qualitat dels seus 
components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser aprovat conjuntament per la 
Propietat i la Direcció Facultativa. 
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3.9.13. Control d’accés i cobrament 
 

Objecte 

L’objecte del present subcapítol és l’estudi de la instal·lació del sistema de control 
d’accés de vehicles i cobrament dels aparcaments. 

 

Reglamentació 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE i els seus Documents Bàsics DB. Reial Decret nº 
314/2006, del 17 de març del 2006 (BOE nº 74 del 28 de març del 2006). 
Document Bàsic DB-SU. Seguretat d’utilització. 

- Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre Infraestructures Comunes en els 
edificis per a l’accés als serveis de Telecomunicació. BOE nº 51 de 28 de febrer del 
1998. 

- Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. Reglament regulador de les infraestructures 
comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació en 
l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de 
telecomunicacions. BOE nº 115 de 14 de maig del 2003. 

- Ordre del Ministeri de Ciència i Tecnologia CTE/1296/2003, de 14 de maig. De 
desenvolupament del Reglament regulador de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior dels 
edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions. BOE nº 
126 de 27 de maig del 2003. 

- Reglaments i normes internes de la companyia TELEFÓNICA. 

- Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments 
d’avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat 
electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 78 de 1 d’abril de 
1994). 

- Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la 
conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels 
equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 310 de 28 de desembre de 1995). 

- Correcció d’errades del Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es 
modifica el Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els 
procediments d’avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a 
compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 30 de 
3 de febrer de 1996). 

- Ordre de 19 de juliol de 1999, de desplegament del Reial Decret 444/1994, de 11 
de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la conformitat i els 
requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes 
i instal·lacions; que publica la relació de normes espanyoles que transposen les 
normes europees harmonitzades, el compliment de les quals pressuposa la 
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conformitat amb els requisits de protecció electromagnètica. (BOE nº 178 de 27 de 
juliol de 1999). 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 
del 18 de setembre del 2002. 

- Les guies d’interpretació de l’esmentat Reglament, emeses pel Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç del Govern de Madrid. 

- Les instruccions Interpretatives emeses per la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

 

Descripció general 

El sistema de control accés estarà previst per a usuaris de rotació. 

La instal·lació serà formada per: 

1.- Control d’entrada a la planta soterrani –1. 

2.- Control de sortida a la planta soterrani –1. 

3.- Control d’entrada a la planta soterrani –5. 

4.- Control de sortida a la planta soterrani –5. 

5.- 2 Grups de caixer automàtic proveïts amb lector de bitllets de banc. 

6.- 2 Grups de caixer manual. 

7.- Rètols lluminosos. 

8.- Xarxa d’interfonia centralitzada a la sala de control de planta soterrani –1 i a la 
planta soterrani -5. 

1.- Control d’entrada a la planta soterrani –1 i a la planta soterrani –5 

El control d’entrada en cadascuna de les dues plantes (soterrani –1 i soterrani –5) 
serà format per un camp magnètic detector de vehicles model MDA-20, situat 
immediatament abans de l’expenedor de tiquets i lector d’abonats model EPS-740. 

Es disposarà d’un lector d’abonats model LPC-740, el qual anirà enclavat amb 
l’obertura i tancament de la barrera d’accés de forma directa. La barrera serà 
automàtica, model MBP-720 proveïda amb braç articulat 

Si l’expenedor dóna el tiquet, és que l’usuari utilitza les places de rotació, sinó, és que 
ha de llegir la targeta d’abonat. 

2.- Control de sortida a la planta soterrani –1 i a la planta soterrani –5 

El control de sortida en cadascuna de les dues plantes (soterrani –1 i soterrani –5) es 
realitzarà per dues sortides (en total hi haurà 4 sortides de l’aparcament. Cada 
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control de sortida serà format per un detector magnètic de vehicles model MDA-20 i 
per un lector d’abonats model LPC-740 i, seguidament, un detector magnètic de 
vehicles model MDA-20 i una barrera automàtica model MBP-720 proveïda amb braç 
articulat. 

3.- Grup de caixer automàtic proveït amb lector de bitllets de banc 

A la zona de control de la planta soterrani –1, al costat de l’escala de d’accés de 
vianants; i al costat de la porta d’accés a la planta soterrani –4 des de l’exterior; s’hi 
instal·larà, un caixer automàtic de cobrament model CPS-740; el qual és previst per a 
l’acceptació de 16 tipus de monedes, proveït amb lector de tiquets i de targetes 
d’abonat, d’acceptació de targetes de crèdit i vals descompte, model ATC-540. 
Aquest caixer disposa d’alimentació SAI i lector de bitllets de banc model CASH 
CODE. 

4.- Grup de caixer manual 

Dins de cada cabina de control i vigilància de l’aparcament s’hi instal·larà un grup de 
control i cobrament manual model PCM-740, proveït amb lector xip de proximitat 
model LPC-740. 

5.- Rètols lluminosos 

Es disposarà dels rètols preceptius d’indicació d’aparcament. 

Proper a la rampa d’entrada de vehicles i situat a nivell de la vorera, tant per a la 
planta soterrani –1 com per a la planta soterrani –5, s’hi instal·larà un pal de 4,0m. 
d’alçada proveït amb un rètol lluminós amb la identificació de “P” de pàrking, model 
MLE-10, amb llegendes indicatives de “LLIURE” / “COMPLET”. Aquest rètol tindrà 
imprès l’anagrama de l’empresa explotadora de la concessió de l’aparcament a les 
dues cares. Aquest rètol funcionarà a través d’un interruptor crepuscular. 

Al final de la rampa d’entrada de vehicles a l’aparcament, tant per a la planta 
soterrani –1 com per a la planta soterrani –5, i davant dels expenedors de tiquets s’hi 
instal·larà un rètol lluminós indicatiu model MLT-50, amb la llegenda “STOP” 
“RECULLI EL SEU TIQUET”, situat en un pal de 2,00m. d’alçada o bé ancorat al sostre 
mitjançant un suport adient. 

A cada sortida de vehicles, tant per a la planta soterrani –1 com per a la planta 
soterrani –5, s’hi instal·larà un altre rètol lluminós model MLT-50, amb la llegenda 
“STOP” “INTRODUEIXI EL SEU TIQUET”. 

6.- Xarxa d’interfonia centralitzada a les cabines de control de l’aparcament. 

Es disposarà d’una xarxa d’interfonia amb la central model CI-12 de les cabines de 
control de l’aparcament de les plantes soterrani –1 i soterrani –5. Es disposarà 
d’interfons situats en els expenedors de tiquets i en els lectors d’abonats, en els 
caixers automàtics de cobrament, al costat de cada accés, a les portes d’accés de 
vianants a l’aparcament, en els vestíbuls d’escala de cada planta soterrani, etc., de 
forma que qualsevol incidència pugui ser comunicada pels usuaris a les cabines de 
control. 

Tots els receptors d’aquests instal·lació quedaran protegits per un quadre elèctric de 
baixa tensió, el qual disposarà dels adequats interruptors magnetotèrmics automàtics 
i diferencials, el qual quedarà situat a la cabina de control de la planta soterrani –1. 
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Tot el material esmentat en el present subcapítol és de la marca MABYC, S.A. 

 

Consideracions generals 

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 
1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció, publicat com a annex de la Resolució de 22 de 
juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fixen els 
criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció; es tindrà en compte el següent: 

- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que 
siguin de qualitat certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
d’acord amb les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea; o bé acreditant un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de reconeixement recíproc 
entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un dels 
estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats 
en les obres i en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada 
segons el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de qualitat ambiental 
reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu 
de qualitat ambiental del producte en qüestió. 

Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat 
de Catalunya són d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 

- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 

- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de 
rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 

- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 

- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i 
productes prefabricats. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles electrosoldades 
i biguetes semirresistents de formigó armat. 

- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 

- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 
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- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes d’edificis. 

- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 

- Xemeneies modulars metàl·liques. 

En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han 
incloses les ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, 
havent-se contemplat especialment els següents punts: 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, 
inclòs el replanteig previ. 

- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, 
caixetins i fornícules d’instal·lacions. 

- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels 
paraments abans de la rebuda de les instal·lacions. 

- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, 
safata, armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent 
els treballs de soldadura, collat a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim 
de dues capes en cada cas i el galvanitzat en calent en aquells elements metàl·lics 
que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins 
a connectar en les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de 
sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat 
d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el cas de 
bancades en coberta, realització de la capa d’aïllament acústic antivibratori i 
realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa anivellada de formigó 
armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 

- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a 
través de la construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF 
adients en cada cas. 

- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables 
en l’obra o instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, 
fins a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra 
una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels 
projectes de legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de 
l’Administració, no admetentse cap increment econòmic per aquests conceptes. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del 
projecte de fid’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) 
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còpia a la Direcció Facultativa. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat 
prèviament per la Direcció Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte 
de fi d’obra serà presentat en format paper i en format digital i contindrà, com a mínim, la 
següent documentació: 

- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions realitzades. 

- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 

- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 

- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 

- Control de qualitat establerts per la Llei. 

- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les instal·lacions. 

- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 

- Manual de manteniment de l’edifici. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels 
controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves 
i certificacions finals de posada en marxa, per part d’una empresa de control de 
qualitat homologada. 

Les marques i models dels diferents materials indicats en els documents del projecte, 
han estat seleccionats perquè responen a les premisses del programa i amb ells s’han 
coordinat i dimensionat els sistemes projectats, encara que podran ésser substituïts 
per d’altres marques o models equivalents en qualitats i prestacions, sempre que no 
alterin les característiques del sistema projectat ni es redueixi la qualitat dels seus 
components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser aprovat conjuntament per la 
Propietat i la Direcció Facultativa. 
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3.9.14. Gestió, detecció i control de places 
 

Objecte 

L’objecte del present apartat és l’estudi de la instal·lació del sistema de gestió, 
detecció d’ocupació i control de places de vehicles. 

Reglamentació 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE i els seus Documents Bàsics DB. Reial Decret nº 
314/2006, del 17 de març del 2006 (BOE nº 74 del 28 de març del 2006). 
Document Bàsic DB-SU. Seguretat d’utilització. 

- Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre Infraestructures Comunes en els 
edificis per a l’accés als serveis de Telecomunicació. BOE nº 51 de 28 de febrer del 
1.998. 

- Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. Reglament regulador de les infraestructures 
comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació en 
l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de 
telecomunicacions. BOE nº 115 de 14 de maig del 2003. 

- Ordre del Ministeri de Ciència i Tecnologia CTE/1296/2003, de 14 de maig. De 

desenvolupament del Reglament regulador de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior dels 
edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions. BOE nº 
126 de 27 de maig del 2.003. 

- Reglaments i normes internes de la companyia TELEFÓNICA. 

- Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments 
d’avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat 
electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 78 de 1 d’abril de 
1994). 

- Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la 
conformitat i els requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels 
equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 310 de 28 de desembre de 1995). 

- Correcció d’errades del Reial Decret 1050/1995, de 1 de desembre, pel qual es 
modifica el Reial Decret 444/1994, de 11 de març, pel qual s’estableixen els 
procediments d’avaluació de la conformitat i els requisits de protecció relatius a 
compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes i instal·lacions. (BOE nº 30 de 
3 de febrer de 1996). 

- Ordre de 19 de juliol de 1999, de desplegament del Reial Decret 444/1994, de 11 
de març, pel qual s’estableixen els procediments d’avaluació de la conformitat i els 
requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, sistemes 
i instal·lacions; que publica la relació de normes espanyoles que transposen les 
normes europees harmonitzades, el compliment de les quals pressuposa la 
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conformitat amb els requisits de protecció electromagnètica. (BOE nº 178 de 27 de 
juliol de 1999). 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE nº 224 
del 18 de setembre del 2002. 

- Les guies d’interpretació de l’esmentat Reglament, emeses pel Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç del Govern de Madrid. 

- Les instruccions Interpretatives emeses per la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

 

Descripció general 

La instal·lació serà formada per una sèrie de detectors ultrasònics situats damunt de 
cada plaça d’aparcament, diferenciant les places d’ús normal de les places destinades 
a persones amb mobilitat reduïda. Cada detector portarà incorporat un led, el qual 
serà de color verd en les places d’ús normal i de color blau en les places per a 
persones amb mobilitat reduïda. El color verd i el color blau indiquen que la plaça és 
lliure. Quan el led passa a color vermell, indica que la plaça és ocupada. 

A l’entrada de l’aparcament es disposarà d’un rètol general d’entrada. També es 
disposarà de 4 rètols repartits a les 4 cantonades de cadascuna de les plantes 
d’aparcament, a efectes d’indicar quina zona disposa de places lliures o no. 
L’enllumenat dels rètols serà mitjançant leds lluminosos. 

Tot els elements enumerats anteriorment es connectaran mitjançant un cable bus a 
una sèrie de concentradors (routers) i, a partir dels concentradors, amb un PC situat 
a la cabina de control de l’aparcament de la planta soterrani –1. A través d’aquest PC, 
amb el corresponent software, es disposarà de tota la informació sobre els 
moviments de places i dels vehicles que busquen plaça d’aparcament. 

Tots els receptors d’aquests instal·lació quedaran protegits per un quadre elèctric de 
baixa tensió, el qual disposarà dels adequats interruptors magnetotèrmics automàtics 
i diferencials, el qual quedarà situat a la cabina de control de la planta soterrani –1. 

A més els sistema permetrà actuar sobre els retols i els indicadors de les places de 
manera que s’impedeixi el pas cap a plantes i aparcaments que tot i estar lliures 
s’estiguin reservant per l’arribada de grans grups de clients per exemple per 
esdeveniments com congresos. També per indicar que les places son reservades per 
clients abonats. 

Tot el material esmentat en el present subcapítol és de la marca MABYC, S.A. 

 

Consideracions generals 

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 
1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
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productes utilitzats en la construcció, publicat com a annex de la Resolució de 22 de 
juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fixen els 
criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció; es tindrà en compte el següent: 

- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que 
siguin de qualitat certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
d’acord amb les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea; o bé acreditant un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de reconeixement recíproc 
entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un dels 
estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats 
en les obres i en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada 
segons el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de qualitat ambiental 
reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació 
emesa per un organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu 
de qualitat ambiental del producte en qüestió. 

Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat 
de Catalunya són d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 

- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 

- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de 
rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 

- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 

- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i 
productes prefabricats. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles electrosoldades 
i biguetes semirresistents de formigó armat. 

- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 

- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 

- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes d’edificis. 

- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 
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- Xemeneies modulars metàl·liques. 

En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han 
incloses les ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, 
havent-se contemplat especialment els següents punts: 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, 
inclòs el replanteig previ. 

- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, 
caixetins i fornícules d’instal·lacions. 

- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels 
paraments abans de la rebuda de les instal·lacions. 

- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, 
safata, armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent 
els treballs de soldadura, collat a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim 
de dues capes en cada cas i el galvanitzat en calent en aquells elements metàl·lics 
que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins 
a connectar en les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de 
sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat 
d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el cas de 
bancades en coberta, realització de la capa d’aïllament acústic antivibratori i 
realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa anivellada de formigó 
armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 

- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a 
través de la construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF 
adients en cada cas. 

- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables 
en l’obra o instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, 
fins a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra 
una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels 
projectes de legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de 
l’Administració, no admetentse cap increment econòmic per aquests conceptes. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del 
projecte de fi d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) 
còpia a la Direcció Facultativa. El projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat 
prèviament per la Direcció Facultativa i signat per l’empresa adjudicatària. El projecte 
de fi d’obra serà presentat en format paper i en format digital i contindrà, com a mínim, 
la següent documentació: 

- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions realitzades. 
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- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 

- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 

- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 

- Control de qualitat establerts per la Llei. 

- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les instal·lacions. 

- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 

- Manual de manteniment de l’edifici. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels 
controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves 
i certificacions finals de posada en marxa, per part d’una empresa de control de 
qualitat homologada. 

Les marques i models dels diferents materials indicats en els documents del projecte, 
han estat seleccionats perquè responen a les premisses del programa i amb ells s’han 
coordinat i dimensionat els sistemes projectats, encara que podran ésser substituïts 
per d’altres marques o models equivalents en qualitats i prestacions, sempre que no 
alterin les característiques del sistema projectat ni es redueixi la qualitat dels seus 
components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser aprovat conjuntament per la 
Propietat i la Direcció Facultativa. 
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3.9.15. I l·luminació 
 

Objecte 

L’objecte del present apartat és l’estudi de la instal·lació del sistema d’iluminació 
interior normal i d’emergencia. 

 

Reglamentació 

- La normativa considerada pel disseny i càlcul de la instal·lació, i que haurà 
d’observarse durant l’execució de la obra, és la següent: Reial decret 842/2002, de 2 
d’Agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves 
Intruccions tècniques corresponents (ITC) BT 01 a BT 51. (B.O.E. nº 224, de 18 de 
setembre de 2002). 

- Ordre ministerial de 30 de setembre de 1980 per la qual es disposa que les Normes 
UNE que se citen siguin considerades d’obligat compliment. 

- Ordenances de Seguretat i Higiene en el treball (Ordre Ministerial de data 9 de març 
de 1971 del Ministeri de Treball). 

- Reglaments i Normes sobre instal.lacions elèctriques en Baixa Tensió dictats per la 
Comunitat Autònoma corresponent, si s’escau. 

- Reglament i Normes d’instal.lacions elèctriques en Baixa Tensió dictats per 
l’Ajuntament del terme municipal corresponent, si s’escau. 

- Normes i directrius particulars de la Companyia Subministradora, citada en un altre 
apartat d’aquesta Memòria. 

- Llei de Prevenció de Riscs Laborals 31/1995 del 8 Noviembre de 1995 (B.O.E. de 
10/11/1995). 

- Instrucció 26/02/96 per a aplicació de l’anterior en l’Administració de l’Estat 
(B.O.E. de 8/3/1996). 

 

Consideracions generals 

- La instal·lació d'enllumenat projectada i definida en aquest document ha d’assolir 
els nivells lumínics, reproducció de color i falta d'enlluernament necessaris per a 
l'optimització dels diferents usos i funcions als que es destina l’aparcament. 

- Dins d'aquest projecte d'enllumenat hi ha: 

• Enllumenat normal: enllumenat d’interiors de dependències i sales interiors o 
naus de l’aparcament. 

• Enllumenat especial: d’emergència. 

- Enllumenat que determina la normativa vigent per a l'evacuació dels ocupants en 
cas de falta de subministrament elèctric i per a la senyalització de les vies 
d'evacuació. 
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- La instal·lació d'enllumenat s'ha desenvolupat i calculat tenint en compte les 
següents consideracions tècniques: 

• Les llumeneres amb un tub fluorescent es conectaran a fases diferents a fi de 
reduir així mateix l'efecte estroboscòpic. 

• Els càlculs s'han realitzat en funció de les làmpades i llumeneres que es 
detallen en la memòria o en el pressupost, per tant qualsevol variació al 
respecte modificaria les bases de disseny, obligant a un nou recàlcul de la 
instal·lació. 

• S'ha considerat que el manteniment de la instal·lació serà del tipus MIG per a 
determinar els coeficients de manteniment necessaris per al càlcul de nivells 
lumínics. 

 

Enllumenat normal 

En la instal·lació d'enllumenat de l’aparcament, bàsicament en les naus, el nombre de 
línies secundàries i la disposició en relació amb el total de fluorescents que hagi 
d'alimentar, per planta o local, haurà de ser prou perquè el tall de corrent en una 
qualsevol d'aquestes línies no afecti més de la tercera part del total de fluorescents 
i/o projectors; entenent-se la línia com a un circuit protegit contra sobreintensitat i 
contactes indirectes, en compliment de la Instrucció ITC-BT 28. 

Per garantir el màxim estalvi energetic en hores de poca afluència de clients, 
l’enllumenat interior s’apagarà i quan els sensors de movement detectin la presència 
d’algun vehicle o persona s’intervindrà automàticament sobre el sistema d’enllumenat 
de la planta de torn. Tal i com es va explicar en l’apartat del sistema de 
videovigilància, es colocaran els sensors de moviment en els punts d’accés de pas 
obligat per ser les zones de més probable detecció de persones, pero també 
distribuits per les plantes en cas de que per exemple alguna persona es quedi 
adormida al cotxe I els llums s’apaguin. 

 

Enllumenat especial d’emergència 

- L'enllumenat d'emergència ha d'estar previst per entrar en funcionament 
automàticament si es produeix la fallada dels enllumenats generals o si la tensió 
d'aquest enllumenats baixa per sota del 70% del valor nominal. 

- L'enllumenat d'emergència ha de poder funcionar durant un mínim d'una hora I 
proporcionar a l'eix dels passos principals una il·luminació adequada, essent aquesta 
com a mínim de 5 lúmens/m2. 

- L'enllumenat d'emergència, s’instal·larà als local i dependències que s'indiqui en 
cada cas, i sempre a les sortides o vies d'evacuació de personal (escales, vials de 
circulació,...). Pel fet d'existir el quadre principal de distribució, també s’instal·laran 
punts de llum d'emergència en la respectiva dependència i accessos a la mateixa i 
escomplirà la ITC-BT 28. 

- Per la fallida en el subministrament elèctric, s’ha previst la instal·lació de blocs 
autònoms automàtics, per l’enllumenat d’emergència i senyalització. Aquests blocs 
estaran constituïts per una caixa de tipus aïllant, on s’allotjarà un conjunt carregador i 
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bateria, mitjançant acumuladors de Ni-Cd estancs, amb un temps de recàrrega 
inferior a 24 h. Incorporaran làmpada incandescent de senyalització permanent i 
làmpades fluorescents d’emergència. 

- L’enllumenat d’emergència restarà contínuament connectat a la xarxa i en cas de 
tall s’accionarà automàticament fins que torni la tensió, moment en el qual 
s’apagaran i recuperaran la seva càrrega. 

 

Descripció de la instal·lació 

S'han tingut en compte els tres factors fonamentals que determinen el confort visual 
de la instal·lació d'enllumenat. 

• Nivell d'il·luminació 
• Índex de reproducció del color 
• Índex d'enlluernament 

Nivell d'il·luminació 

S'ha adoptat com a nivell mig d d'il·luminació els valors següents: 

• Accessos i sortides   400 lux 
• Vials nau     100 lux 
• Places d’aparcament (mínim)    50 lux 
• Rampes interiors   120 lux 
• Zones de pas (Rampes)  100 lux 

Reproducció de color 

L'índex de reproducció cromàtica dels fluorescents a utilitzar en l'enllumenat interior 
no haurà de ser inferior al 80%, amb una temperatura de color de 4.000 ºK. 

Enlluernament 

Es reforçarà l’enllumenat de la zona d’accés de vehicles per evitar l’efecte tunnel, 
ajudant a una gradual adaptació de les pupiles a la nova intensitat lluminica a 
l’interior. 

 

Elements de la instal·lació 

Es determinen a continuació les qualitats que han de garantir les llumeneres en funció 
de les diferents àrees a enllumenar. 

Enllumenat General 

Les lluminàries en naus s’ubicaran a l’eix dels carrils de circulació. Es realitzaran 
diferents circuits de manera que cada vial estigui dotat de diferents nivells 
d’il·luminació, aquest nivells seran modificables pel personal autoritzat a través del 
quadre elèctric. 

L’enllumenat de rampes tindrà un nivell. Es resoldrà mitjançant fluorescents d’iguals 
característiques als de les naus. 
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L’enllumenat de les escales tindrà línies independents, alimentant a la vegada 
l’enllumenat del vestíbul d’independència. Aquelles escales que disposin d’ascensor, 
tindran a més, un punt de llum fixe les 24 hores, en el dintell de la porta de 
l’ascensor, connexionat amb la línea elèctrica de l’ascensor. 

En els plànols s'indiquen les condicions i forma de muntatge, així com ubicació i 
circuit elèctric al que pertanyen, de totes les llumeneres de l’aparcament. 

Sistema d'enceses 

Les línies elèctriques que alimenten els aparells d'enllumenat, excepte les 
emergències que es connecten a través de contactors disposats en el quadre general 
de protecció i control podran ser accionat per un selector manual o automàtic. 

En posició manual funcionaran ininterrumpidament en posició 0 romandran apagats. 

En posició automàtic a travès d’una minutera l’enllumenat funcionarà un temps 
programat i desprès s’apagarà. S’accionarà de nou travès de polsadors, de detectors 
de moviment situats a les zones de pas, rampes, i aparcaments; i al interactuar amb 
les tanques d’accés de vehicles, on es detecta la presència d’usuaris. 
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3.10.	  Annex	  de	  Serveis	  Afectats	  
 

3.10.1. Línies de serveis afectats 
 

El present annex tracta les actuacions a realitzar en les línies de servei 
afectades per la construcció de l’aparcament. Aquestes línies de servei 
s’ubiquen a una galeria de servei que connecta els edificis Llevant i Gregal del 
Parc Sanitari Pere Virgili, pels quals s’hi pot accedir. La galeria està 
acondicionada i ventilada i es de dimensions suficients com per que els 
treballadors puguin treballar còmodament en la interrupció dels serveis i 
desmuntatge de les línies. 

 

3.10.2. Reglamentació 
 

Es tindrà en compte la reglamentació específica de cadascuna de les 
instal·lacions afectades, especialment: 

Baixa tensió i mitjana tensió: 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost del 2002, BOE 
nº 224 del 18 de setembre del 2002. 

- Les guies d’interpretació de l’esmentat Reglament, emeses pel Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç del Govern de Madrid. 

- Les instruccions Interpretatives emeses per la Direcció General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

- Norma UNE 21.186, de juny de 1996. Sobre protecció d’estructures, 
edificacions i zones obertes mitjançant parallamps amb dispositiu d’encebat. 

- Resolució de 24 de febrer de 1983 del Departament d’Indústria i Energia de 
la Generalitat de Catalunya, sobre normes particulars per a instal·lacions 
d’enllaç en els subministraments d’energia elèctrica en baixa tensió, 
aprovades per les empreses elèctriques ENHER, FECSA i FHSSA. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

- Normes UNESA que li són d’aplicació. 

- Normes particulars de FECSA-ENDESA. Aprovades per Resolució ECF/ 4548/ 
2006, del 29 de desembre, per la qual s’aproven a FECSA-ENDESA les 
Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
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instal·lacions d’enllaç (expedient EE-104/01). DOGC nº 4827 del 22 de 
febrer del 2007. 

- Ordre de 6 de juliol de 1984 per la qual s’aproven les instruccions tècniques 
complementàries del reglamento sobre condicions tècniques u garanties de 
seguretat en centrals elèctriques, subestacions, i centres de transformació. 
Inclou des de la ITC-MIE-RAT 01 fins a la ITC-MIERAT 20 (BOE 01/08/1984). 

- Ordre de 18 d’octubre de 1984 complementària de la de 6 de juliol que 
aprova les instruccions tècniques complementàries del reglament sobre 
condicions tècniques u garanties de seguretat en centrals elèctriques i 
centres de transformació (ITC MIE-RAT 20). 

- Ordre de 27 de novembre de 1987, per la qual s’actualitzen les instruccions 
tècniques complementàries MIE-RAT 13 i MIE-RAT 14 del Reglament sobre 
condiciones tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i 
centres de transformació. 

- Ordre de 23 de juny de 1988, per la qual s’actualitzen diverses instruccions 
tècniques complementàries MIE-RAT del Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de 
transformació. 

- Ordre de 16 d’abril de 1991, per la qual es modifica el punt 3.6 de la 
instrucció tècnica complementària MIE-RAT 06 del Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres 
de transformació. 

- Ordre de 10 de març del 2000, per la qual es modifiquen les instruccions 
tècniques complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 
14, MIE-RAT 15, MIERAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 i MIE-RAT 19, del 
Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals 
elèctriques, subestacions i centres de transformació. 

- Reial Decret 3275/1982, del 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i 
Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques i Centres de Transformació. 
BOE 288/1982 de 01-12-1982. 

- Resolució del 19 de juny de 1984, de la Direcció General de l’Energia, per la 
qual s’estableixen normes sobre ventilació i accés a centres de transformació. 
BOE 26 juny 1984.  

Protecció contra incendis: 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE i els seus Documents Bàsics DB. Reial Decret 
nº 314/2006, del 17 de març del 2006 (BOE nº 74 del 28 de març del 
2006). Document Bàsic DB-SI. Seguretat en cas d’incendi. 

- Decret nº 241/1994 de 26 de juliol de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en 
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els edificis, complementari de la NBE-CPI/91. DOGC nº 1954 de 30 de 
setembre de 1994 i corregit en el DOGC nº 2005 de 30 de gener de 1995. 

- Reial Decret 1952/1993 de 5 de novembre, BOE nº 298 de 14 de 
desembre de 1993, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis. Ministeri d’indústria i energia. 

- Normes de la companyia subministradora d’aigua. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

Sanejament: 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE i els seus Documents Bàsics DB. Reial Decret 
nº 314/2006, del 17 de març del 2006 (BOE nº 74 del 28 de març del 
2006). Document Bàsic DB-HS. Salubritat (higiene, salut i protecció del medi 
ambient). 

- Ordre del Ministeri d’obres Públiques i Urbanisme, 15 de setembre de 1986. 

- Plec de Prescripcions Tàctiques Generals per a Canonades de Sanejament de 
poblacions. Preceptiu a la realització de subministrament, explotacions de 
serveis o execució de les obres i col·locació de les canonades i altres peces 
especials necessàries per a formar conduccions de sanejament, el projecte, 
execució, inspecció, direcció i explotació pertanyen al MOPU. 

- Ordre del Ministeri de l’habitatge, 6 de març de 1973. 

- Norma Tecnològica de l’edificació NTE-ISA "Instal·lacions de Salubritat: 
Clavegueram Evacuació d’aigües pluvials i residuals de les respectives 
escomeses fins al cabal receptor o fins l’estació depuradors, quan aquesta 
sigui necessària Ordre del Ministeri de l’habitatge, 31 de juliol de 1973. 

- Norma Tecnològica de l’edificació NTE-ISS "Instal·lacions de Salubritat: 
Sanejament". 

- Xarxa d’Evacuació d’aigües pluvials i residuals en edificis amb un màxim de 
20 plantes, des dels aparells sanitaris i punts de recollida d’aigua fins a 
l’escomesa a la xarxa de clavegueram, fossa sèptica, pou de filtració o equip 
de depuració. 

- Reglamentacions i recomanacions de la Junta de Sanejament de Catalunya. 

- Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament de 
poblacions. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

Gasos combustibles: 
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- Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les 
seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a ICG 11. Reial Decret 
19/2006 de 28 de juliol del 2006. BOE nº 211 de 4 de setembre del 2006. 

- Normes particulars de la companyia subministradora de gas. 

- Norma UNE 60.601-2004. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

Equips a pressió: 

- Reglament d’aparells a pressió i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries MIE-AP. 

- Normes UNE que li són d’aplicació. 

 

3.10.3. Descripció dels treballs 
 

Inicialment es procedirà a la retirada dels diferents equips receptors, ja siguin 
elèctrics, electrònics, portadors de fluids, etc., i es guardaran en el magatzem 
d’obra que es designi. El desmuntatge, trasllat i guarda es realitzaran amb la 
màxima cura i protecció, per a tal de poder aprofitar els equips i instal·lar-los 
altra cop una vegada finalitzades les obres. 

Les instal·lacions i equips afectats són els següents: 

- Retirada i desviament de les línies elèctriques de mitjana tensió. 

- Retirada i desviament de les línies elèctriques de baixa tensió. 

- Desmuntatge, retirada i guarda dels equips elèctrics de baixa tensió. 

- Retirada i desviament de les canonades d’aigua (aigua d’ús sanitari i aigua 
de protecció contra incendis). 

- Retirada i desviament de les canonades de gas combustible, oxigen, buit, 
aire comprimit, etc. 

- Retirada i desviament de la xarxa de sanejament. 

També es posarà cura en la retirada i desviament d’altres petites 
instal·lacions que puguin quedar afectades per les obres (senyalitzacions, 
etc.). 

Una vegada acabades les obres es procedirà a tornar a col·locar tots els 
equips i instal·lacions que es retirin en aquests treballs previs i, al mateix 
temps, es procedirà a donar els serveis necessaris per al funcionament del 
nou aparcament, com ara són: 
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- Subministrament en mitjana tensió al centre de transformació. 

- Subministrament d’aigua, tant d’ús sanitari com de protecció contra 
incendis, al nou aparcament. 

- Dotació de la xarxa de veu i dades al nou aparcament. 

- Connexió a la xarxa de sanejament del nou aparcament. 

- Altres serveis que necessiti el nou aparcament i que es descriuen en els 
diferents subcapítols d’instal·lacions. 

 

3.10.4. Consideracions generals 
 

En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de 
juny de 1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública 
de determinats productes utilitzats en la construcció, publicat com a annex 
de la Resolució de 22 de juny de 1998 del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, per la qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública 
de determinats productes utilitzats en la construcció; es tindrà en compte el 
següent: 

- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. 
que siguin de qualitat certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, d’acord amb les normes aplicables als estats membres de la Unió 
Europea o de l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la 
certificació emesa per un organisme de certificació autoritzat i reconegut 
oficialment en qualsevol Estat membre de la Unió Europea; o bé acreditant un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres 
de la Unió Europea o de l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el 
principi de reconeixement recíproc entre estats membres, sempre i quan el 
producte hagi estat fabricat en un dels estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. 
emprats en les obres i en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada segons el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius 
de qualitat ambiental reconeguts oficialment en l’àmbit dels estats membres 
de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la 
certificació emesa per un organisme ambiental competent per a atorgar 
l’etiqueta o el distintiu de qualitat ambiental del producte en qüestió.. 

Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la 
Generalitat de Catalunya són d’aplicació, fins el dia de la data, als següents 
materials: 
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- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de 
rentar. 

- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i 
piques de rentar. 

- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 

- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 

- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus 
d’obres i productes prefabricats. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles 
electrosoldades i biguetes semirresistents de formigó armat. 

- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 

- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 

- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes 
d’edificis. 

- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 

- Xemeneies modulars metàl·liques. 

En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi 
han incloses les ajudes del ram de paleta i d’altres oficis per a la seva 
correcta execució, havent-se contemplat especialment els següents punts: 

- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines 
adequades, inclòs el replanteig previ. 

- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, 
caixes, caixetins i fornícules d’instal·lacions. 

- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat 
dels paraments abans de la rebuda de les instal·lacions. 

- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus 
de tub, safata, armaris d’instal·lacions, màquines específiques de cada 
instal·lació, incloent els treballs de soldadura, collat a l’obra, imprimació i 
pintura d’acabat amb un mínim de dues capes en cada 

cas i el galvanitzat en calent en aquells elements metàl·lics que ho 
requereixin. 
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- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les 
instal·lacions, fins a connectar en les condicions reglamentàries amb els 
baixants verticals de sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó 
armat d’anivellament, realització de la impermeabilització corresponent en el 
cas de bancades en coberta, realització de la capa d’aïllament acústic 
antivibratori i realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa 
anivellada de formigó armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 

- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els 
passos a través de la construcció, realitzat amb materials de clausura amb 
propietats RF adients en cada cas. 

- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no 
aprofitables en l’obra o instal·lació afectats, amb els mitjans de transport 
adequats en cada cas, fins a plantes de reciclatge o abocadors autoritzats. 
Així com la neteja final de l’obra una vegada acabats els treballs d’instal·lació. 

En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i 
tramitació dels projectes de legalització de la instal·lació davant els 
Organismes Competents de l’Administració, no admetent-se cap increment 
econòmic per aquests conceptes. 

En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la 
realització del projecte de fi d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a 
la Propietat i una (1) còpia a la Direcció Facultativa. El projecte de fi d’obra 
haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció Facultativa i signat per 
l’empresa adjudicatària. El projecte de fi d’obra serà presentat en format 
paper i en format digital i contindrà, com a mínim, la següent documentació: 

- Plànols i disquets (CD-ROM) actualitzats de les obres i instal·lacions 
realitzades. 

- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 

- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 

- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 

- Control de qualitat establerts per la Llei. 

- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les 
instal·lacions. 

- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 

- Manual de manteniment de l’edifici. 
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En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la 
realització dels controls de qualitat reglamentaris exigits per la normativa 
vigent, així com les proves i certificacions finals de posada en marxa, per part 
d’una empresa de control de qualitat homologada. 

Les marques i models dels diferents materials indicats en els documents del 
projecte, han estat seleccionats perquè responen a les premisses del 
programa i amb ells s’han coordinat i dimensionat els sistemes projectats, 
encara que podran ésser substituïts per d’altres marques o models 
equivalents en qualitats i prestacions, sempre que no alterin les 
característiques del sistema projectat ni es redueixi la qualitat dels seus 
components. Qualsevol canvi al respecte haurà de ser aprovat conjuntament 
per la Propietat i la Direcció Facultativa. 
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3.11.	  Annex	  de	  Moviment	  de	  terres	  
 

3.11.1. Objecte 
 

Les terres i runes de l’obra es dirigiran cap a dipòsits de terres autoritzats en 
cas de que el contractista no pugui trobar una altre destinació pel seu 
aprofitament i reciclatge. En el present annex es recomanen per aquesta 
hipòtesi dues destinacions optimes des del punt de vista d’aprofitament i de 
proximitat a l’abocador. 

 

3.11.2. Tràmits 
 

El contractista pactarà amb l’empresa gestora de runes de la construcció els 
seus serveis i tramitarà la següent documentació. 

- Autorització escrita del propietari del dipòsit de terres i de l’ajuntament de 
cara a l’abocament. 

- Especificació escrita de l’emplaçament del dipòsit i de l’àrea d’àrea 
destinada a l’abocament contractat dins de l’esmentat dipòsit. Accessos, 
volum de terres que es pretén captar, els treballs per a la preparació del 
dipòsit i treballs i mesures correctores de restabliment i recuperació dels 
terrenys. 

 

3.11.3. Excavació 
 

L’excavació es durà a terme en les següents fases. En primer lloc es 
delimitarà el recinte de l’obra impedint l’accés als usuaris de la via pública. Es 
retiraran tots els elements superficials i mobiliari urbà i es procedirà a 
l’aixecament del paviment mitjançant martells pneumàtics. 

Es procedirà a la preexcavació de cara assolir la cota d’execució dels murets 
de guia per a la construcció de les pantalles. L'execució de les pantalles pot 
ser dificultosa en travessar els dics de pòrfir granític, tenint en compte que la 
metodologia d’excavació de les pantalles serà per mitjà d’una hidrofresa, però 
no es preveu que comporti complicacions significatives 

Després d’executar les pantalles es procedirà a l’excavació deixant una rampa 
d’accés per a camions pel carrer Esteve Terrades. A mesura que es vagi 
aprofundint una altre rampa d’accés s’executarà des de l’avinguda vallcarca, 
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eliminant eventualment la primera de les rampes quan la creixent altura de 
circulació en desaconselli l’ús. A mesura que s’excavi s’executaran els 
ancoratges de les pantalles. Es procedirà d’aquesta manera fins a arribar a la 
cota d’execució dels fonaments. 

 

3.11.4. Maquinaria recomanable 
 

Pels paviments de la urbanització preexistent es recomana la utilització de 
martells hidràulics accessoris a la retroexcavadora, els col·loquialment 
anomenats “pica-pica”. Un cop aixecat el paviment serà suficient l’accessori 
pala  de 1,2 m3 de la retroexcavadora. Es recomana l’ús simultani de dos 
retroexcavadores.  

L'excavació serà fàcil en els sediments d'argiles i graves, i precisarà de 
maquinaria convencional potent per a l'extracció del sauló. En alguns sectors, 
on es troben els dics de pòrfir granític, més dur, es pot requerir novament la 
utilització del martell picador. 

Durant tot el procés s’utilitzaran camions en semi-remolc basculants de 18 
m3 de capacitat per a l’evacuació de les terres. El nombre de camions a llogar 
serà tal que garanteixi un flux continu de camions a l’obra i dependrà per tant 
de la longitud que els camions hauran de recórrer fins els abocadors i dels 
cicles de càrrega. Calculant amb cicles de palades de 20 segons i una 
capacitat de pala de 1,2 m3 de capacitat carregant el camió de 18 m3 (tara 
de 26T), resulta un temps de càrrega d’entre 5 i 6 minuts. Considerant els 
dipòsits de terra recomanats seguidament, per l’opció del port de Barcelona 
carrer 100 s/n, Pol. Pratenc, s’estima un temps mitjà de 25 minuts, mentre 
que per l’abocador de La Vallensana a Badalona es de 28 minuts. Sumant un 
temps de descàrrega conservador de 10 minuts. Donat que ambdós temps 
estan pròxims entre si, calculant pel cas més desfavorable i considerant que 
hi deu haver dos camions sent carregat per les dues retroexcavadores en tot 
moment, més un camió a l’espera llest pel relleu, s’obté el valor de (38 min) / 
(3 min/carrega amb dos retros) + 1 camió a la espera = 13 camions. 
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3.11.1. Abocadors 
 

Es distingeixen dues localitzacions prioritàries per l’abocament de les terres. 
En primer lloc, de cara al seu aprofitament I reciclatge, es portaran les terres i 
runa de qualitat al port de Barcelona, on podran passar a formar part dels 
dics i esplanades guanyades al mar. La localització i dades de l’empresa son 
els següents. 

 

Nom Empresa: GESTIO DE TERRES I RUNES, S.L. 

Adreça: C/ Nàpols, núm. 222-224, baixos 

Població: BARCELONA 

C.P.: 08013 

 

Adreça instal·lació 

C/ 100, s/n, Pol. Pratenc 

 

Localització de la instal·lació 

C/ 100, s/n 

 

Residus Acceptats 

Runa neta, material petri i terres 

Horari de la instal·lació 

Dilluns a Divendres: De 7:00 a 13:00 i de 14:00 a 18:00 
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En el cas dels materials no aprofitables com la runa mitja i bruta es recorreria 
al següent dipòsit situat a Badalona. 

 

Nom Empresa: GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, S.A. 

Adreça: C/ Nàpols, núm. 222-224 baixos 

Població: BARCELONA 

C.P.: 08013 

 93 4147488 

 
Adreça instal·lació 

Pedrera "La Vallensana", Ctra BV-5011, PK. 5'6, de Montcada i Reixac a 
Badalona, ÀREA METROPOLITANA 

 
Localització de la instal·lació 

El dipòsit controlat de terres i runes està situat al terme municipal de 
Badalona (Àrea Metropolitana de Barcelona). El monodipòsit està emplaçat a 
la pedrera "La Vallensana". El camí d’accés està situat al PK. 5,6 de la 
carretera BV-5011 de Montcada i Reixac a Badalona. 

 
Residus Acceptats 

Runa neta, mitja i bruta, terres i materials petris 

Horari de la instal·lació 

Dilluns a divendres: de 8:00 a 18:30 
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3.12.1. Introducció 
 

I . Objecte 
L’objectiu d’aquest annex es justificar el dimensionament de l’estructura prefabricada per a la 
construcció dels aparcaments subterranis del Parc Sanitari Pere Virgili, explicitant els càlculs i els 
resultats pertinents. 

I I . Abast 
El present annex tracta el dimensionament de l’estructura prefabricada de pilars, forjats i coberta. 

I I I . Normativa i referències 
S’ha tingut en compte la següent normativa: 

- Codi Tècnic de l'edificació. RD 314/2006, de 17 de *març de 2006: 
• DB-ES / Seguretat Estructural. 
• DB-ES-AE / Accions en l'Edificació. 
• DB-ES-A / Acer. 
• DB-SI / Seguretat en cas d'incendi. 

- Instrucció de Formigó Estructural per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó 
estructural realitzats amb elements prefabricats (EHE) 2008. 

- Norma de Construcció Sismorresistent. (NCSE-02) RD 997/2002, de 27 de setembre. 
- Eurocódigo-2, part 1-3: Regles Generals. Elements i estructures prefabricades de formigó. 
- Marcatge CE en productes prefabricats de la construcció: 

• UNE-EN 1168 Productes prefabricats de formigó. Plaques alveolars. 
• UNE-EN 13693 Productes prefabricats de formigó. Elements especials per a cobertes. 
• UNE-EN 13225 Productes prefabricats de formigó. Elements estructurals lineals. 
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3.12.2 Càlcul de les pantalles  
 

A continuació es presenten els càlculs de les pantalles de cara a l’obtenció dels esforços a resistir, amb 
els quals, al seu torn, es calcularà l’armat dels batatxes. Per a l’obtenció dels esmentats esforços de 
càlcul s’ha de tenir en compte que les armadures s’aniran ancorant responent a cadascuna de les fases 
d’excavació. Les fases d’excavació es poden consultar al corresponent annex. Depenent del cas 
considerat, s’executen de una a tres línies d’ancoratges actius. Per més detalls en quant als materials 
representats pel següents paràmetres geotècnics consultar l’annex 4 de Geologia. Pels següents càlculs 
s’ha utilitzat l’eina informàtica LARIX-4 V2.13. 
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3.12.3. Càlcul de les Cimentacions  
 

Les cimentacions de l’aparcament la constitueixen dos tipus d’elements, les sabates i les sabates 
corregudes, en el cas de la filera de pilars per sobre de la qual discorrerà la jàssera que separa les dos 
naus de l’aparcament. A continuació es presenten els càlculs que serveixen al dimensionament de les 
sabates i al de l’armat d’ambdós tipus de sabates. Es recomana recórrer als plànols de cimentacions per 
més informació en quant a la disposició d’aquests elements. 

 

17



Càlcul de sabata correguda:
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Càlcul de sabata convencional: 
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3.12.4. Dimensionament dels Elements Estructurals Prefabricats 

a)  Consideracions prèvies 

Els casos de càrregues introduïts en el programa informàtic per a l’obtenció dels esforços 
s’especifiquen a l’apartat de dimensionament. 

Els esforços per a cada element s’especifica individualment en el dimensionament de cadascun d’ells. 

Les hipòtesis de connexió dels diferents elements prefabricats són: 

• Pilars: L’empotrament dels pilars en sabata és mitjançant ancoratge roscat tipus Peikko. 
• Bigues tipus T invertida: Es recolzen isostàticament a les mènsules dels pilars. 
• Plaques Alveolars: Es recolzen isostàticament a les bigues. 

 

Bases de càlcul 

a) El període de servei previst per a l’estructura és de 50 anys. 

b) L’estructura prefabricada s’ha calculat globalment modelitzada com un conjunt d’elements segons es 
descriu en l’apartat 3.12.2-a, les consideracions d’unions entre els diferents elements es descriuen en 
l’apartat 3.12.3. Els esforços obtinguts així s’utilitzen per al càlcul dels pilars (apartat 3.12.3-b). La 
resta d’elements prefabricats s’han calculat aïlladament seguint les consideracions descrites en cada 
apartat (3.12.3-c). 

c) Les característiques mecàniques del formigó i de l’acer compleixen els requisits establerts per la EHE, 
es dóna una descripció general a continuació i es detallen en el càlcul de cada element. (3.12.3). 

Elements Prefabricats de formigó armat: 

Material Designació EHE Valor característic Coeficient 
minoració 

Acer (barra 
corrugada) 

B 500 SD fyk = 500 MPa γs = 1.15 

Formigó HA-35 fck = 35 MPa γc = 1.50 

Formigó HA-50  fck = 50 MPa γc = 1.50 

 

Elements Prefabricats de formigó Pretensat: 

Material Designació EHE Valor característic Coeficient 
minoració 

Acer pretensat 
(filferro) 

Y1860 C fpk = 1860 MPa γs = 1.15 

Acer pretensat 
(cordó) 

Y1860 S7 fpk = 1860 MPa γs = 1.15 
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Formigó HP-50 fck = 50 MPa γc = 1.50 

Formigó HP-40 fck = 40 MPa γc = 1.50 

 

d) La població on s’ubica l’obra és Barcelona situada a una altitud topogràfica promig de 10 m snm. 
L’estructura prefabricada té una planta rectangular de 115,1 m en el seu costat més llarg i d’amplada 
33,2 m. Hi ha quatre plantes de forjat soterrani a les cotes +140,69 m, +137,39 m, +134,09 m y 
+130,79 m (S-1, S-2, S3- i S-4) i una coberta a +145,2 m. L’estructura està soterrada fins la cota 
+127,67 m. L’alçada total prevista respecte la cota de fonamentació és de 17,3 m. 

e) La capacitat portant, l’aptitud al servei i la durabilitat es verifiquen mitjançant els coeficients 
parcials, tal i com es prescriu a l’EHE i al DB-SE-AE.  

El tipus d’ambient al que està sotmès un element estructural ve definit per el conjunt de condiciones 
físiques i químiques al que està exposat. Els diferents elements prefabricats compliran una sèrie de 
classes d’exposició (art 8è EHE), així com unes resistències característiques del formigó mínimes 
recomanades (art 37è EHE): 

Classe general d’exposició.................................................. IIa 

Classe específica d’exposició.............................................. no n’hi ha 

Tipus d’ambient ................................................................. IIa 

f) Les accions considerades, les combinacions efectuades i els coeficients de seguretat utilitzats 
segueixen també la EHE i el DB-SE-AE. El conjunt d’accions considerades a continuació són: 

Càrregues gravitatòries 

Pes Propi de la Biga JL-65x20+40x20 .............................. 5,25 KN/m 

Pes Propi de la Biga JT-80x30+50x50............................... 12,25 KN/m 

Pes Propi de la Biga R-30x70 ............................................. 5,25 KN/m 

Pes Propi de la Biga JT-90x40+50x50............................... 15,25 KN/m 

Pes Propi de la Biga R-30x100 .......................................... 7,50 KN/m 

Pes Propi de la Placa T-120/83 (coberta) ........................ 11,23 KN/m2 

Pes Propi de la Placa C-120/50 (soterranis) ..................... 6,25 KN/m2 

Pes Propi de la Capa de Compressió (coberta)................... 5,00 KN/m2 

Pes Propi de la Capa de Compressió (soterranis)............... 3,00 KN/m2 

Càrregues permanents (coberta) ...................................... 14,35 KN/m2 

Càrregues permanents (vial coberta)................................. 10,00 KN/m2 

Sobrecàrrega d’ús plantes (coberta) ................................ 10,00 KN/m2 

Sobrecàrrega d’ús plantes (soterranis) ............................. 4,00 KN/m2 
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Acció eòlica 

No és d’aplicació en tractar-se d’una estructura soterrada. 

Acció sísmica 

Segons la NCSE-02: 

• Municipi: Barcelona 
• Construcció d’importància normal. 
• Acceleració sísmica bàsica ab = 0,04g 

Segons l’article 1.2.3 de la NCSE-02 en construccions de normal importància amb pòrtics ben travats 
entre si en totes les direccions i quan l’acceleració sísmica bàsica sigui inferior a 0.08g no es obligatori 
l’aplicació de l’acció sísmica. 

Altres Càrregues 

Les empentes de les terres es consideren compensades i no es tenen en compte. 

Valors de Càlcul de les Accions 

Els valors de càlcul de les accions són els que resulten d’aplicar l’article 12 de la EHE. Aquests valors 
són coherents amb tot allò especificat en el capítol 4 del CTE-DB-DE. Els coeficients parcials de 
seguretat, per a l’avaluació dels Estats Límit Últim, són per a un nivell de control d’execució Intens. 

Valors Representatius de les Accions 

Els valors representatius de les accions són els que resulten d’aplicar l’article 11 de la EHE. Els 
coeficients de combinació Ψ que s’apliquen són els de l’Annex A de la EHE. Aquests valors són també 
coherents amb tot allò especificat en el capítol 4 del CTEDB- DE. 

g) La modalitat d’anàlisi seguida es detalla a continuació. El càlcul complert de l’estructura s’ha realitzat 
amb la metodologia d’anàlisi lineal elàstic, pel que fa a l’obtenció dels esforços en els elements 
resistents, produïts pel conjunt de les accions expressades a les Instruccions i Normes considerades al 
punt 3. 

L’estudi de les seccions s’ha efectuat amb criteris d’Estats Límits, considerant per una part, l’Estat 
Límit de Servei d’acord amb el capítol XI de la EHE i per altre part l’Estat Límit Últim d’acord amb el 
capítol X de la mateixa norma. Aquest estudi és coherent amb tot allò especificat en el capítol 3 del 
CTE-DB-SE. 

Per a tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic i es suposa un comportament lineal dels 
materials, per tant, un càlcul en primer ordre, de cara a l’obtenció de desplaçaments i esforços. En 
elements sotmesos a compressió (pilars) es té en compte els efectes de segon ordre (no linealitat 
geomètrica i mecànica) per al seu correcte armat. 

Independentment de les generalitzacions aquí exposades, a cada fase del desenvolupament del càlcul 
que presenti una certa entitat, s’exposarà amb més detall les hipòtesi i criteris considerats, així com les 
simplificacions aplicades i la seva justificació. 

h) Donat que els elements prefabricats tenen certificacions de producte i són formigonats en una 
planta que disposa d’un pla de qualitat (la planta disposa del segell ISO 9001:2000) es considera que la 
modalitat de control de qualitat és intens. 
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Programes de Càlcul 

El desenvolupament dels càlculs s’ha realitzat amb l’ajut de programes informàtics suficientment 
contrastats per l’experiència: 

SAP2000 pel càlcul dels elements morfològicament més complexes com son per exemple els rotors i el 
nucli d’ascensors i escales. 

Unions calculades amb el programari de l’empresa de subministrament de connectors Peikko Column 
Connection. 

Comprovacions de seccions amb el “Prontuario informático del hormigón esctuctural” 3.0. 

Diversos fulls de càlcul desenvolupats pel dimensionament en acord amb les especificacions de les 
normatives. 

 

b)  Pilars 

Els pilars són de secció de 50x80, 40x60 i 30x80 i es formigonen d’un sol cop en tota la seva altura, 
horitzontalment, en motlles metàl·lics, les mènsules es formigonen a la vegada amb el pilar. 
 
La unió dels pilars amb la cimentació o el mur és mitjançant sistema roscat, per això, la base dels pilars porten 
uns caixons metàl·lics – tipus HPKM de Peikko – que encaixen amb els elements tipus barres roscades deixades 
en cimentació – tipus HPM de Peikko -. La quantitat de caixons que porta cada pilar es determina pel càlcul de 
les sol·licitacions en la seva base. 
 
Aquests pilars suporten les jàsseres de les diferents plantes que es recolzen isostàticament en ells sobre el cap 
en el cas de la coberta o sobre les mènsules curtes en el cas de les plantes. 
 
A continuació es dimensionen les unions amb Peikko, dels pilars i de les mènsules. Per el càlcul d’aquests 
elements s’ha agafat el cas de càrrega més desfavorable de coberta (zona vial de pas de vehicles) i s’han armat 
la majoria de pilars (els de 50x80) per aquest cas. 
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I . Unions 
 

Les unions s’han calculat amb el programari de lliure distribució Peikko Column Connection: 
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DIA IMPRESIÓN 12/08/2011 TIEMPO 17:24:37 PÁGINA 1 
 Peikko Vipusenkatu 20 PL 104, 15101 Lahti   CÁLCULOS DE PIES DE PILAR   

1 20.0 314 352.9 102.9 
2 20.0 314 -352.9 102.9 
3 20.0 314 352.9 -102.9 
4 20.0 314 -352.9 -102.9 
 

  PEIKCOL Dimensionado de pies de pilar                                                        (2004-08-12 Ver 2.6.0.0) 

 
 

 Datos Proyecto: 
   PSPV 
   P-80/30 
 Nombre archivo: 
   C:\PROGRAM FILES\PEIKCOL\JJ\NoName.tpd 

 
 
 
 
Dimesionado estándard: RakMK B4 

 

 
 
 
* * * INFORMACIÓN GENERAL * * * 

 
Clase construcción: 1 
Características material: 
Formigó: C50/60 fck = 42.5   
Armadura: A500HW fyk = 500.0  

 

Factores de seguretat parcials para materials: 
Formigó: 1.50 
Armadura: 1.15 
Pletinas: 1.15 
Tornillos anclaje 1.15 
Tornillos anclaje (situación de montaje) 1.00 

 

* * * SECCIÓ DEL PILAR * * * 
 

Forma del pilar: Rectangular 
Dimensiones 300*800 mm2 
Bisel (chamfrán) 15 mm 
Recubrimiento: 33 mm (a la cara exterior de la armadura) 
Diámetro estribo: Ø8 50,3 
Altura de rellano: 50 mm 

 
 
 
Armadura R1 

* * * INFORMACIÓN DE LA ARMADURA * * * 

 

Armadura principal Asr = 1256 mm2 
Relación Armadura/Formigó 0.52 % 

 

  Nr  Ø  As[mm2]  Xk[mm]  Yk[mm]   
 
 
 

-medidas desde el centro de gravedad 
 
 
 

 
Grupo de pies de pilar 1 (T1 K1 P1) 

* * * INFORMACIÓN DE LOS PIES DE PILAR * * * 

 

Nr Tipus Tornillo/Material Ø As Xk Yk 
[mm] [mm] [mm] [mm] 

1 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 -350 100 
2 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 350 100 
3 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 350 -100 
4 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 -350 -100 

-medidas desde el centro de gravedad 
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DIA IMPRESIÓN 12/08/2011 TIEMPO 17:24:37 PÁGINA 2 
 Peikko Vipusenkatu 20 PL 104, 15101 Lahti   CÁLCULOS DE PIES DE PILAR   

PEIKCOL Dimensionado de pies de pilar (2004-08-12 Ver 2.6.0.0) 
 
 
 

* * * GRÁFICOS DE CAPACIDAD * * * 
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Capacidad MuY. Respecto eje Y (Dirección resultante 0°) 

 
 
 

 
Forças en pilar 

* * * FORÇAS EN TORNILLOS DE ANCLAJE * * * 

 
Caso Nd Mxd Myd 

[kN] [kNm] [kNm] 
1 2129.0 0.0 471.0 

 
Forças en tornillos, grupo pies de pilar 1 

 

Tornillo Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 
Sg Fd Sg Fd Sg Fd Sg Fd 

1 -50 -17.8 
2 134 47.4 
3 134 47.4 
4 -50 -17.8 

Sg [N/mm2] - tensión en tornillo 
Fd [kN] - força en tornillo (valor positivo es compresión) 
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1 20.0 314 252.9 152.9 
2 20.0 314 -252.9 152.9 
3 20.0 314 252.9 -152.9 
4 20.0 314 -252.9 -152.9 
 

DIA IMPRESIÓN 12/08/2011 TIEMPO 17:24:37 PÁGINA 1 
 Peikko Vipusenkatu 20 PL 104, 15101 Lahti   CÁLCULOS DE PIES DE PILAR   

PEIKCOL Dimensionado de pies de pilar (2004-08-12 Ver 2.6.0.0) 
 
 
 
Datos proyecto: 

PSPV 
P-60x40 

 
Nombre archivo:  

C:\PROGRAM FILES\PEIKCOL\JJ\NoName.tpd 
 
 

 
Dimesionado estándard: RakMK B4 

* * * INFORMACIÓN GENERAL * * * 

 

Clase construcción: 1 
Características material: 
Formigó: C50/60 fck = 42.5  
Armadura: A500HW fyk = 500.0  

 

Factores de seguridad parciales para materiales: 
Formigó: 1.50 
Armadura: 1.15 
Pletinas: 1.15 
Tornillos anclaje 1.15 
Tornillos anclaje (situación de montaje) 1.00 

 

* * * SECCIÓ DEL PILAR * * * 
 

Forma del pilar: Rectangular 
Dimensiones 400*600 mm2 
Bisel (chamfrán) 15 mm 
Recubrimiento: 33 mm (a la cara exterior de la armadura) 
Diámetro estribo: Ø8 50,3 
Altura de rellano: 50 mm 

 
 

 
Armadura R1 

* * * INFORMACIÓN DE LA ARMADURA * * * 

 
Armadura principal Asr = 1256 mm2 
Relación Armadura/Formigó 0.52 % 

 

  Nr  Ø  As[mm2]  Xk[mm]  Yk[mm]   
 
 
 

-medidas desde el centro de gravedad 
 
 
 
 
Grupo de pies de pilar 1 (T1 K1 P1) 

* * * INFORMACIÓN DE LOS PIES DE PILAR * * * 

 
Nr Tipus Tornillo/Material Ø As Xk Yk 

[mm] [mm] [mm] [mm] 
1 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 -250 150 
2 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 250 150 
3 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 250 -150 
4 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 -250 -150 

-medidas desde el centro de gravedad 
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DIA IMPRESIÓN 12/08/2011 TIEMPO 18:15:46 PÁGINA 2 
 Peikko Vipusenkatu 20 PL 104, 15101 Lahti   CÁLCULOS DE PIES DE PILAR   

1 87 30.8 
2 197 69.5 
3 197 69.5 
 

PEIKCOL Dimensionado de pies de pilar (2004-08-12 Ver 2.6.0.0) 
 
 
 

* * * GRÁFICOS DE CAPACIDAD * * * 
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Forças en pilar 

* * * FORÇAS EN TORNILLOS DE ANCLAJE * * * 

 
Caso Nd Mxd Myd 

[kN] [kNm] [kNm] 
1 5500.0 0.0 215.0 

 
Forças en tornillos, grupo pies de pilar 1 

 

Tornillo Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 
Sg Fd Sg Fd Sg Fd Sg Fd 

 
 

4 87 30.8 
Sg [N/mm2] - tensión en tornillo 
Fd [kN] - força en tornillo (valor positivo es compresión) 
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DIA IMPRESIÓN 12/08/2011 TIEMPO 18:34:19 PÁGINA 1 
 Peikko Vipusenkatu 20 PL 104, 15101 Lahti   CÁLCULOS DE PIES DE PILAR   

1 25.0 491 351.1 201.1 
2 25.0 491 -351.1 201.1 
3 25.0 491 351.1 -201.1 
4 25.0 491 -351.1 -201.1 
5 20.0 314 117.0 207.0 
6 20.0 314 117.0 -207.0 
7 20.0 314 -117.0 207.0 
8 20.0 314 -117.0 -207.0 
9 12.0 113 195.1 211.0 
10 12.0 113 195.1 -211.0 
11 12.0 113 -195.1 211.0 
12 12.0 113 -195.1 -211.0 
 

PEIKCOL Dimensionado de pies de pilar (2004-08-12 Ver 2.6.0.0) 
 
 
 
Datos proyecto: 

PSPV 
P-80x50 

 
Nombre archivo:  

C:\PROGRAM FILES\PEIKCOL\JJ\NoName.tpd 
 
 

 
Dimesionado estándard: RakMK B4 

* * * INFORMACIÓN GENERAL * * * 

 

Clase construcción: 1 
Características material: 
Formigó: C50/60 fck = 42.5   
Armadura: A500HW fyk = 500.0  

 

Factores de seguridad parciales para materiales: 
Formigó: 1.50 
Armadura: 1.15 
Pletinas: 1.15 
Tornillos anclaje 1.15 
Tornillos anclaje (situación de montaje) 1.00 

 

* * * SECCIÓ DEL PILAR * * * 
 

Forma del pilar: Rectangular 
Dimensiones 500*800 mm2 
Bisel (chamfrán) 15 mm 
Recubrimiento: 33 mm (a la cara exterior de la armadura) 
Diámetro estribo: Ø8 50,3 
Altura de rellano: 50 mm 

 
 

 
Armadura R1 

* * * INFORMACIÓN DE LA ARMADURA * * * 

 
Armadura principal Asr = 3672 mm2 
Relación Armadura/Formigó 0.92 % 

 

  Nr  Ø  As[mm2]  Xk[mm]  Yk[mm]   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-medidas desde el centro de gravedad 
 
 
 
 
Grupo de pies de pilar 1 (T1 K1 P1) 

* * * INFORMACIÓN DE LOS PIES DE PILAR * * * 

 
Nr Tipus Tornillo/Material Ø As Xk Yk 

[mm] [mm] [mm] [mm] 
1 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 -350 200 
2 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 -133 201 
3 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 133 201 
4 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 350 200 
5 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 350 -200 
6 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 133 -201 
7 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 -133 -201 
8 HPKM24 HPM24/A500HW 24.0 353 -350 -200 

-medidas desde el centro de gravedad 
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DIA IMPRESIÓN 12/08/2011 TIEMPO 12:47:04 PÁGINA 2 
 Peikko Vipusenkatu 20 PL 104, 15101 Lahti   CÁLCULOS DE PIES DE PILAR   

1 74 26.2 
2 157 55.5 
3 260 91.6 
4 343 120.9 
5 343 120.9 
6 260 91.6 
7 157 55.5 
 

PEIKCOL Dimensionado de pies de pilar (2004-08-12 Ver 2.6.0.0) 
 
 
 

* * * GRÁFICOS DE CAPACIDAD * * * 
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* * * FORÇAS EN TORNILLOS DE ANCLAJE * * * 
 
Forças en pilar 
 

Caso Nd Mxd Myd 
[kN] [kNm] [kNm] 

1 11000.0 0.0 633.0 

 
Forças en tornillos, grupo pies de pilar 1 

 

Tornillo Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 
Sg Fd Sg Fd Sg Fd Sg Fd 

 
 
 
 
 

8 74 26.2 
Sg [N/mm2] - tensión en tornillo 
Fd [kN] - força en tornillo (valor positivo es compresión) 
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I I . Armat pilars 
 
El següent full de càlcul s’utilitza pel dimensionament de suports de formigó armat sotmesos 
a sol·licitacions de flexocompressió esviada Nd, Mxd, Myd. S’aplica la teoria de segon ordre 
per la comprovació del vinclament.  
 
Es suposen seccions de pilars rectangulars i disposició de l’armat doblement simètrica i 
constant durant tota la longitud del pilar, i que el moment de primer ordre és de distribució 
constant per tram de pilar. Per suports que formin part de pòrtics o no estiguin biarticulats es 
precisarà la longitud de vinclament. 
 
Les bases de càlcul del programa son: 
 
 
 

• Igualtat de deformacions entre les armadures i el formigó que les envolta. 
• Llei plana de deformacions en la secció. 
• Diagrama bilineal per l’acer. 
• Dominis de deformació que caracteritzen l’esgotament de la secció i que es 

defineixen mitjançant el diagrama de pivots. 
• S’apliquen a la secció les equacions d’equilibri de forces y moments, en virtut del 

qual la sol·licitació resistent s’obté com a resultant de les tensions en el formigó i les 
armadures. 

 
Pel que es refereix a la excentricitat mínima en seccions sotmeses a flexocompressió 
esviada, es calcula les excentricitats mínimes en direcció x i y. 
 
e x,a = max (hx/20;0,02 m) ; e y,a = max (hy/20;0,02 m) 
 
y les excentricitats de la sol·licitació actuant, Nd 
 
ex = Myd / Nd ; ey = Mxd / Nd 

 
si ex < ex,a i ey < ey,a es modifiquen els moments actuants Mxd , Myd. 

 
També s’aplica la limitació d’armat mínim de les seccions segons la EHE. 
 
S’introdueixen les sol·licitacions de càlcul afectades pels coeficients de majoració, estudiant 
les combinacions més desfavorables possibles entre el moment flector i l’axil. 
 
Com a resultat s’obtindran les àrees i diàmetres teòrics de l’armat. Els diàmetres s’obtenen 
de forma que els suports, amb l’armadura resultant, resisteixin les sol·licitacions de càlcul i 
compleixin les quanties mínimes d’acer. 
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I I I . Mènsules curtes 

Càlcul pel mètode de bieles i tirants: 

Es consideren com a mènsules curtes aquelles en les quals la relació entre les a i d, on a és la distància 
entre el punt d’aplicació de la càrrega i el parament del suport, i d el cantell útil de la mènsula a la secció 
adjacent al suport. D’altre banda pel seu bon funcionament s’exigeix que el cantell útil d1 sigui al menys 
igual a la meitat del cantell útil d de la mènsula (veure diagrama). 

 
 

La cotangent de l’angle θ, de la inclinació de les compressions obliqües (bieles), pot tenir els següents 
valors: 

• 1,4 si es formigona la mènsula monolíticament amb el pilar 
• 1,0 si es formigona la mènsula sobre el formigó del pilar endurit, havent produït prèviament una 

rugositat intencionada d’almenys 6 mm de profunditat. 
• 0,6 si es formigona la mènsula sobre el formigó no rugós del pilar. D’altre banda s’exigeix que el 

cantell útil d de la mènsula compleixi la condició d >/= a+Cotg(θ)/0,85 

En el cas que ens ocupa, donat que el pilar es prefabricat en la seva totalitat, la mènsula es formigona 
monolíticament amb la resta del pilar (cas 1). 

La armadura principal As es dimensionarà per una tracció de càlcul igual a:  

As  * fyd = Fvd * tg T + Fhd amb fyd d 400 N/mm2 

La armadura secundària Ase estarà constituïda per uns cèrcols horitzontals distribuïts al llarg dels dos 
terços superiors del cantell d, capaços d’absorbir una tracció total de: 

Ase  * fyd = 0,20 * Fvd amb fyd d 400 N/mm2 

La comprovació de nusos i bieles queda satisfeta complint les condicions geomètriques anteriors i 
verificant que resulta admissible la compressió localitzada en la zona del recolzament de la càrrega. On: 

Fvd / ( b *c )  </=  f1cd   

amb  

f1cd  = 0,70 * fcd 

b,c: dimensions en planta del recolzament.  

f1cd: resistència a compressió del formigó 

Aquesta expressió és vàlida únicament quan la força horitzontal Fhd no supera el 15% de la Fvd 
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Dades de Materials 

- Valors característics dels materials: 

o Resistència característica del formigó   fck:  35 Mpa 

o Límit elàstic de l’armadura passiva B 500 S  fyk: 500 MPa 

- Valors de càlcul dels materials: dividint pels coeficients de seguretat pertinents. 

o Resistència de càlcul del formigó armat  fcd :  23,33 Mpa 

o Tensió de compressió del formigó HA-35/S/20  f1cd : 16,33 Mpa 
o Límit elàstic de l’armadura passiva B 500 S   fyd : 434,78 MPa  

 

Dades de Sol·licitacions, geometria i resultats 

A partir dels esquemes anteriors i amb les sol·licitacions actuants, els resultats son: 

Taula De Sol·licitacions, Geometria I Resultats Finals 

SOLICITACIONS GEOMETRIA RESULTATS 

Ref Fvd 
(kN) 

Fhd 
(kN) 

bw 
(mm) 

h 
(mm) 

d 
(mm) 

d1 
(mm) 

v 
(mm) 

a 
(mm) 

Fvd/(bc) 
(N/mm2) 

Asmin 
(mm2) 

As 
(mm2) 

Ase 
(mm2) 

*M1 784 0 470 450 415 340 300 150 5,56 455 1400 392 

* Formigonat monolíticament amb el pilar.
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c)  Forjat 

I. Concepció de les plantes 
 

Les diferents plantes intermitges, entre el terreny i la superfície, incloent la coberta, consten de jàsseres 
pretensades tipus T invertida que sustenten el forjat de plaques alveolars. Aquest forjat es recolza pel 
costat oposat sobre les mènsules curtes executades in situ sobre el mur constituït per les pantalles. 

Els forjats intermitjos són un entramat de jàsseres tipus T invertida i L amb les plaques alveolars en l’altre 
sentit. Les jàsseres disposen d’ales de 15 cm pel recolzament de les plaques i es recolzen directament a 
les mènsules curtes dels pilars, interposant sempre un material elastomèric tipus EPDM per regularitzar 
superfícies. 

Al seu torn, les plaques alveolars es recolzen també sobre una banda elastomèrica tipus EPDM sobre les 
ales de la T invertida de les jàsseres. El pes propi pressiona el recolzament, assegurant el contacte i el 
fregament placa-jàssera. 

A continuació es dimensionen les jàsseres i els forjats. 
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I I . Jàsseres 
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JT2 
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Armadura longitudinal 
Activa  

 
z z 

 
 
 

z z 

 
z z 

 
 
 

z  z  z  z z 
 

z z z z 

Pasiva 
Nº  Tipus  y (mm) Nº  Tipus   y 

(mm)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  φ 1/2''  50 

2   φ  10  770 
 

 
 

2   φ  10  550 
 

2   φ  10  270 
 
 
 
 

4   φ  12  30 

 
 
 
 

Ref. obra:  Aparcament PSPV 

Denominació:  JT2 
Longitud:  4,80 m 

 

Secció longitudinal  Secció transversal 
50 

 
50 

 
3   x  L  Ø  12 

40  30 
60 

80 
φ10 c/7,5  φ10 c/15,0  φ10 c/16,4 

0,50 m  0,75 m  1,15 m 
Tipus 

estreps  1  1  1 
 
 

Estrebat tipus 
1  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS NIVELL DE CONTROL Recobr. 
Formigó biga  HP-50/F/20/ IIa Normal  γ = 1,5 - 
Formigó llosa  HA-30/F/20/IIa Normal  γ = 1,5 - 
Acer armadura passiva  B 500 SD Normal  γ = 1,15 2,0 cm 
Acer armadura activa  Y 1860 S7 Normal  γ = 1,15 5,0 cm 

DADES PRETENSAT 
2 

Càrrega de ruptura  fmax  > 1860  N/mm 2 
Límit elàstic fy >  1670  N/mm 

2 
Tens. pret. inicial  σο  >  1320  N/mm Força tot.pret. Fpo=  660  kN 
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JT1c 
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Armadura longitudinal 
Activa  

 
z z 

 
z 

 
 

z z 

 
z z 

 
 
 

z  z z  z  z z  z   
 

z z z z z z 

Pasiva 
Nº  Tipus  y (mm) Nº  Tipus   y 

(mm)  
1  φ 1/2''  850 

 
 
 
 
 
 
 

7  φ 1/2''  50 

2   φ  12  870 
 

 
 

2   φ  10  650 
 

2   φ  10  370 
 
 
 
 

6   φ  12  30 

 

 
 
 

Ref. obra:  Aparcament PSPV 

Denominación:  JT1c 
Longitud:  4,40 m 

 

Secció longitudinal  Secció transversal 
50 

 
50 

 
4   x  L  Ø  12 

40  40 
60 

90 
φ10 c/10,0  φ10 c/10,0  φ10 c/10,0 

0,50 m  0,68 m  1,03 m 
Tipus 

estreps  1+2  1+2  1 
 
 

Estrebat tipus 
1  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS NIVELL DE CONTROL Recobr. 
Formigó biga  HP-50/F/20/ IIa Normal  γ = 1,5 - 
Formigó llosa  HA-30/F/20/IIa Normal  γ = 1,5 - 
Acer armadura passiva  B 500 SD Normal  γ = 1,15 2,0 cm 
Acer armadura activa  Y 1860 S7 Normal  γ = 1,15 5,0 cm 

DADES PRETENSAT 
2 

Càrrega de ruptura  fmax  > 1860  N/mm 2 
Límit elàstic fy >  1670  N/mm 

2 
Tens. pret. inicial  σο  >  1320  N/mm Força tot.pret. Fpo=  1056  kN 
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JT1b 
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Armadura longitudinal 
Activa  

 
z z 

 
z  z  z   

 
 

z z 

 
z z 

 
 
 

z  z  z  z  z  z  z  z  z z  z  z  z  z  z   
 

z z z z 

Pasiva 
Nº  Tipus  y (mm) Nº  Tipus  y (mm) 

 
3  φ   1/2''  850 

 
 
 
 
 
 
 

15  φ   1/2''  50 

2  φ 10  870 
 

 
 

2  φ 10  650 
 

2  φ 10  370 
 
 
 
 

4  φ 10  30 

 

 
 
 

Ref. obra:  Aparcament PSPV 

Denominación:  JT1b 
Longitud:  4,91 m 

 

Secció longitudinal  Secció transversal 
50 

 
50 

 
4   x  L  Ø  16 

40  40 
60 

90 
φ10 c/7,5  φ10 c/8,0  φ10 c/10,0 

0,50 m  1,00 m  0,95 m 
Tipus 

estreps  1+2  1+2  1 
 

 
 

Estrebat tipus 
1  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS NIVELL DE CONTROL Recobr. 
Formigó biga  HP-50/F/20/ IIa Normal  γ = 1,5 - 
Formigó llosa  HA-25/F/20/IIa Normal  γ = 1,5 - 
Acer armadura passiva  B 500 SD Normal  γ = 1,15 2 cm 
Acer armadura activa  Y 1860 S7 Normal  γ = 1,15 5,0 cm 

DADES PRETENSAT 
2 

Càrrega de ruptura  fmax  > 1860  N/mm 2 
Límit elàstic fy >  1670  N/mm 

2 
Tens. pret. inicial  σο  >  1320  N/mm Força tot.pret. Fpo=  2376  kN 
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JT1 
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Armadura longitudinal 
Activa  

 
z z 

 
z  z  z  

z 

z z 

 
z z 

 
 

z  z  z   

z  z  z  z  z  z  z  z  z  z  z  z  z  z  z  z  z   
 

z z z z 

Pasiva 
Nº  Tipus  y (mm) Nº  Tipus  y (mm) 

 
3  φ   1/2''  850 
1  φ   1/2''  800 

 
 
 
 
 

3  φ   1/2''  100 
17  φ   1/2''  50 

2  φ 10  870 
 

 
 

2  φ 10  650 
 

2  φ 10  370 
 
 
 
 

4  φ 10  30 

 

 
 
 

Ref. obra:  Aparcament PSPV 

Denominación:  JT1 
Longitud:  5,40 m 

 

Secció longitudinal  Secció transversal 
50 

 
50 

 
4   x  L  Ø  16 

40  40 
60 

90 
φ10 c/10,0  φ10 c/10,0  φ10 c/10,0 

0,50 m  1,00 m  1,20 m 
Tipus 

estreps  1+2  1+2  1 
 

 
 

Estrebat tipus 
1  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS NIVELL DE CONTROL Recobr. 
Formigó biga  HP-50/F/20/ IIa Normal  γ = 1,5 - 
Formigó llosa  HA-25/F/20/IIa Normal  γ = 1,5 - 
Acer armadura passiva  B 500 SD Normal  γ = 1,15 2,0 cm 
Acer armadura activa  Y 1860 S7 Normal  γ = 1,15 5,0 cm 

DADES PRETENSAT 
2 

Càrrega de ruptura  fmax  > 1860  N/mm 2 
Límit elàstic fy >  1670  N/mm 

2 
Tens. pret. inicial  σο  >  1320  N/mm Força tot.pret. Fpo=  3168  kN 
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JT2b 
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Armadura longitudinal 
Activa  

 
z z 

 
 
 

z z 

 
z z 

 
 
 

z z z z 
 

z z z z 

Pasiva 
Nº  Tipus  y (mm) Nº  Tipus   y 

(mm)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  φ 1/2''  50 

2   φ  10  770 
 

 
 

2   φ  10  550 
 

2   φ  10  270 
 
 
 
 

4   φ  10  30 

 

 
 
 

Ref. obra:  Aparcament PSPV 

Denominación:  JT2b 
Longitud:  4,30 m 

 

Secció longitudinal  Secció transversal 
50 

 
50 

 
3   x  L  Ø  12 

40  30 
60 

80 
φ10 c/7,5  φ10 c/15,0  φ10 c/16,4 

0,50 m  0,65 m  1,00 m 
Tipus 

estreps  1  1  1 
 
 

Estrebat tipus 
1  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS NIVELL DE CONTROL Recobr. 
Formigó biga  HP-50/F/20/ IIa Normal  γ = 1,5 - 
Formigó llosa  HA-30/F/20/IIa Normal  γ = 1,5 - 
Acer armadura passiva  B 500 SD Normal  γ = 1,15 2,0 cm 
Acer armadura activa  Y 1860 S7 Normal  γ = 1,15 5,0 cm 

DADES PRETENSAT 
2 

Càrrega de ruptura  fmax  > 1860  N/mm 2 
Límit elàstic fy >  1670  N/mm 

2 
Tens. pret. inicial  σο  >  1320  N/mm Força tot.pret. Fpo=  528  kN 
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DADES DEL PROJECTE 

 

Geometria del conjunt: 

Valors característics i de càlcul 

Longitud total de la placa   lt : 15,63 m 

Longitud de càlcul de la placa   lc : 15,48 m 

Cantell total de la placa    h : 0,5 m 

Cantell total de la capa de compressió  hc : 0,12 m 

Amplada de la placa     b: 1,20 m 

Longitud dels recolzaments   la : 0,15 m 

Tipus d’ambient    IIa 

 

Materials 

Valors característics 

• Resistència característica de formigó pretensat HP-50/S/12/IIa  fck: 50 MPa 
• Resistència car. de formigó de capa de compressió HA-30/F/IIa  fck: 30 MPa 
• Límit elàstic característic filferros de pretensat Y 1770 C  fpyk: 1670 MPa 
• Límit elàstic característic cordons de pretensat Y 1860 S7 fpyk: 1670 MPa 
• Límit elàstic armadura passiva B-500 S    fyk: 500 MPa 

Coeficients parcials de seguretat dels materials: 

E.L.U. 

• Formigó   γc = 1,50 
• Acer    γs = 1,15 

E.L.S. 

• Formigó   γc = 1,00 
• Acer    γs = 1,00 

Valors de càlcul 

• Resistència a compressió formigó de la placa alveolar  fcd : 33,33 MPa 
• Resistència a compressió formigó de la placa de compressió fcd : 20 Mpa 
• Resistència a tracció del formigó de la placa alveolar  fct,d : 1,90 MPa 
• Resistència a tracció del formigó de la capa de compressió fct,d : 1,35 Mpa 
• Límit elàstic de càlcul filferros de pretensat Y 1770 C  fpyd : 1452 MPa 
• Límit elàstic de càlcul cordons de pretensat Y 1860 S7  fpyd : 1452 MPa 
• Límit elàstic de càlcul armadura passiva B-500 C    fyd : 435 MPa 
• Tensió inicial de pretensat en les armadures actives  σpi : 1320 MPa 
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Accions 

Valors característics de les accions 

o Pes propi de la placa     Gf : 6,25 kN/m2 

o Pes propi de la capa de compressió   Gc : 3,00 kN/m2 

o Carregues permanents     Gp : 0,00 kN/m2 

o Sobrecarrega d’us     Qu : 4,00 kN/m2 

Coeficients parcials de seguretat de les accions: 

- Estats Límit Últims (taula 12.1.b de l’article 12 de la EHE, control intens) 
o Accions del pretensat    γP = 1,00 
o Pes propi de la placa    γG = 1,35 
o Pes propi de la capa de compressió  γG = 1,35 
o Carregues permanents    γG = 1,35 
o Sobrecarregues d’us     γQ = 1,50 

- Estats Límit de Servei (taula 12.2 de l’article 12 de la EHE efecte 
desfavorable) 
o Acció del pretensat     γP = 1,05 
o Acció del pretensat     γP = 0,95 
o Pes propi de la placa     γG = 1,00 
o Pes propi de la capa de compressió   γG = 1,00 
o Carregues permanents     γG = 1,00 
o Sobrecarregues d’us     γQ = 1,00 

Sol·licitacions: 

- Estats Límit de Servei: 
o Carrega total per m2     q = 13,25 kN/m2 

o Carrega total per metre lineal de placa  q = 15,9 kN/m 
- Per tant tindrem: 

o Moment flector      M = 476,27 kNm 
o Esforç tallant      V = 123,07 kN 

- Estats Límit Últims: 
o Carrega total majorada per m2    qd = 18,49 kN/m2 

o Carrega total majorada per metre lineal de placa qd = 22,19 kN/m 
- Per tant tindrem: 

o Moment flector de càlcul    Md = 664,53 kNm 
o Esforç tallant de càlcul     Vd = 171,71 kN 
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Característiques geomètriques de la secció 

Les dades geomètriques de la secció son: 

PLACA C5008 NOTACIÓ/
UNITATS SECCIÓ NETA 

SECCIÓ 
HOMOGENITZADA 
(28 d) 

SECCIÓ 
COMPOSTA 
PLACA+CAPA 

Àrea Formigó A (mm2  2618·102 2685·102 3898·102 

Posició C.G. YG*(mm) 256,4 252,4 348,1 

Moment d’Inèrcia Ic (mm4) 787917·104 814732·104 1619892·104 

Baricentre Arm. Sup. ys**(mm) 60 60 180 

Baricentre Arm. Inf. yi*(mm) 53,1 53,1 53,1 

Àrea Arm. Sup. A2 (mm2) 117,8 117,8 117,8 

Àrea Arm. Inf. A1 (mm2) 1008 1008 1008 

Mom. Resistent Sup. W2 (mm3) 32348·103 32900·103 59582·103 

Mom. Resistent Inf. W1 (mm3) 30727·103 32285·103 46532·103 

Cantell útil d (mm) 446,90 446,90 566,90 

Amplada Nervis bw (mm) 350 350 350 

*distancies respecte a la fibra inferior 

**distancies respecte a la fibra superior 

Tensió a les armadures actives al transferir: 

- Tensió dels cables de la fibra superior   σs2: 1240 N/mm2 

- Tensió dels cables de la fibra inferior    σs1: 1169 N/mm2 

Tensió en el formigó al transferir: 

- Tensió a la fibra superior del formigó    σc2: -1,44 N/mm2 

- Tensió a la fibra inferior del formigó    σc1: 11,39 N/mm2 

(el signe menys [-] indica tensió de tracció) 
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Armadura de la capa de compressió 

Segons la EHE, el diàmetre mínim de l’armadura de repartiment serà de 5 mm si 
aquesta es considera a efectes de comprovació dels Estats Límit Últims. 

Aquest no es el nostre cas, ja que no es considerarà cap tipus d’armadura a la capa 
de compressió per el càlcul del moment últim de la placa. 

A la llosa superior de formigó vessat en obra, s’hi disposarà una armadura de 
repartiment, a intervals no majors de 35 cm, de 5 mm de diàmetre en dos direccions, 
perpendicular y paral·lela als nervis, tals que la secció total d’aquesta armadura, en 
cm2/m sigui: 

En la direcció perpendicular als nervis: 

A1 ≥
5 ⋅h0
fyd

=1,38cm2 /m  

En la direcció paral·lela als nervis: 

€ 

A1 ≥
2,5⋅ h0
fyd

= 0,69cm2 /m  

amb: 

ho espessor mínim de la llosa superior formigonada en obra (en mm). 

fyd resistència de càlcul de l’acer en N/mm2 

Per tot això, es recomana disposar com a mínim una malla tipus C-188 15x15 Aø6-6 
amb una secció d’acer per ml. longitudinal de 1,88 cm2/m i transversal de 1,88 
cm2/m. 
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ESTATS LÍMIT ÚLTIMS (Situació Permanent o Transitòria) 

 

Estat Límit D’esgotament A Sol·licitacions Normals 

El moment últim de la secció composta placa+capa, és: 

Mu = 777,31 KNm 

El moment flector de càlcul és: 

Md = 664,53 KNm 

Per tant, 664,53 < 777,31 KNm, la placa compleix l’estat límit últim d’esgotament a 
sol·licitacions normals. 

 

Estat Límit D’Esgotament A Tallant 

Per comprovar que no s’arriba a l’Estat Límit d’esgotament a esforç tallant és 
necessari comprovar, que Vd ≤ Vu2. 

En lloses alveolars pretensades amb llosa superior formigonada en obra deuen 
considerar-se les dos situacions següents: 

a) Esforços resultants del pes propi de la llosa prefabricada i del formigó vessat en 
obra, que son resistits exclusivament per la llosa prefabricada. 

La secció a comprovar estarà situada a la meitat d’un cantell útil de la vora del 
recolzament: 

x = 0,3 m 

L’esforç tallant en la citada secció serà de: 

Vd  = 111,51 kN 

L’esforç tallant d’esgotament per tracció a l’anima Vu2, de la placa alveolar és: 

Vu2 = 370,8 kN 

b) L’esforç tallant de les carregues totals que es resistit per la secció composta: 

Per realitzar dita comprovació distingim dues zones. 

Zona en que Md < Mo: 

La secció a comprovar estarà situada a la meitat d’un cantell útil de la vora del 
recolzament: x = 0,36 m 

L’esforç tallant a la citada secció serà de: 

Vd  = 163,76 kN 

L’esforç tallant d’esgotament a tracció a l’anima Vu2 es determina com segueix per a 
peces sense armadura per tallant i en regió no fissurada: 
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VU 2 =
I ⋅bW
S

fct,d( )2 +αl ⋅σ cpm ⋅ fct,d = 440,0KN  

amb: 

I = 1619892·104 mm4 moment d’inèrcia de la secció transversal 

S = 35473·103 mm3 moment estàtic de la secció transversal 

σcpm = 4,94 N/mm2 tensió mitja al formigó deguda a la força de pretensat 

α = 0,427 coeficient igual a x/1,2 * lbd ≤ 1 amb: x distància de la secció al extrem. lbd 

longitud de transferència de l’armadura activa de pretensat. 

Zona en que Md ≥ Mo: 

La secció on es compleix la condició Md ≥ Mo, es: 

x = 3,97 m 

Mo  = 506,56 KNm 

L’esforç tallant en la citada secció serà: 

Vd  = 83,72 kN 

L’esforç tallant d’esgotament a tracció a l’anima Vu2 es determina com: 

€ 

VU 2 = 0,12⋅ ξ⋅ (100⋅ ρ1⋅ fck )
1
3 − 0,15⋅ σ 'cd

' 

( 
) 

* 

+ 
, ⋅ bW ⋅ d = 313,75KN   

amb: 

ξ = 1 + √ ( 200 / d ) = 1,594 

ρ1 ≤ 0.02 ,  ρ1 = 0,017 la quantia de armadura longitudinal traccionada  

σ’cd = 4,94 N/mm2 

Per tant podrem concloure, que l’estat límit d’esgotament a tallant, tant de la placa, 
como de la secció composta es CORRECTE. 

 

Tallant vertical a les juntes  

L’esforç tallant vertical per unitat de longitud a les juntes longitudinals Vd no serà 
major que l’esforç tallant resistit per Vu calculat com el menor dels valors següents: 

€ 

VU = 0,25⋅ ( fbt ,d ⋅ h f + fct ,d ⋅ hc ) = 71,43N /mm2∑  

€ 

VU = 0,15⋅ fct,d ⋅ (h + hc ) =125,71N /mm2 

on: 

Σhf  = 65 mm suma dels menors espessors de les ales de la placa  

62



h = 0,5 m altura neta de la junta 

i conseqüentment el valor que prenem per el càlcul serà: 

Vu  = 71,43 N/mm 

La força per metre lineal capaç de ser absorbida a cizalladura per una junta, serà: 

Vd  = 71,43 kN/m 

En conseqüència la diferència de carregues a una i altre banda de la junta podria 
arribar a ser de 40 kN/m2. 
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Estat Límit D’Esgotament A Esforç Rasant 

El tallant a mig cantell útil del final del recolzament degut a totes les carregues és:  

Vd = 163,76 kN 

Segons l’article 47 de la EHE la tensió rasant a la junta valdrà: 

τmd = Vd /p * z = 0,15 N/mm2 

amb: 

Vd  = 163,76 kN el tallant a mig cantell útil del final del recolzament.  

p = 2120 mm el perímetre de contacte entre la placa i la capa de compressió  

z = 510,21 mm el braç mecànic  

Aquesta tensió rasant haurà de complir, segons l’Article 47.2. de la EHE, la següent 
condició: 

τmd ≤ β * fctd + μ * σcd < 0.25 * fcd 

amb: 

β = 0,4 coeficient que depèn del tipus de superfície  

fctd  =1,35 N/mm2 resistència de càlcul a tracció del formigó més dèbil de la junta 

μ = 0,9 coeficient que depèn del tipus de superfície 

σcd = 0 tensió externa de càlcul normal al pla de la junta 

fcd = 20 N/mm2 resistència de càlcul a compressió del formigó més dèbil de la junta  

Per tant tindrem: 

0,15 N/mm2 ≤ 0,54 N/mm2< 5 N/mm2 

amb la qual cosa podem concloure que la tensió rasant entre la capa de compressió i 
la placa és admissible. 
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Estat Límit De Punxonament 

Segons la EHE, els forjats sotmesos a carregues concentrades importants hauran de 
disposar de llosa superior formigonada en obra, y seran objecte d’un estudi especial. 
Por tant, per l’estudi de l’estat límit de punxonament, no tindrem en compte la capa 
de compressió. 

Segons aquesta hipòtesi, la carrega puntual sobre la placa alveolar, amb una amplada 
mínima de 200 mm, no serà major a: 

Vu = bwe * h * fct,d ( 1 + 0,3 * α * σcpm / fct,d ) =  443,11 kN 

amb: 

σcpm  4,94 N/mm2 tensió mitja al formigó deguda a la força de pretensat  

bwe  = 350 mm amplada efectiva, obtinguda com a suma dels nervis afectats  

α = 0,427 coeficient igual a x/1,2 * lbd ≤ 1 

amb:  

x = 0,3 m distància de la secció a l’extrem 

lbd  longitud de transferència de l’armadura activa de pretensat. 

 

Verificació De La Longitud Del Recolzament 

La dimensió longitudinal nominal d’un recolzament simple, la determina l’expressió: 

a= a1 + ( (a2)2 + (Δa2)2  + (a3)2 + (Δa3)2 )1/2 

 

 

 

 

 

 

La reacció al recolzament per metre lineal és de: 

Vud = 143,09 kN 

La tensió admissible en el formigó del recolzament serà de: 

σfrd = 0.4 * fcd = 8 N/mm2 

L’ample eficaç del recolzament pot estimar-se com: 

b = 600 mm 
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El recolzament tindrà un primer sumant, que serà la longitud necessària per que el 
recolzament treballi a σfrd , sumant que no serà inferior a 40 mm: 

a1 = max { 40, Vud / ( σfrd * b ) } = 40 mm 

Les distancies complementaries a la a1 anteriorment calculada que aniran des dels 
extrems d’aquesta, fins el final de la 

placa per una banda, i per l’altre fins la vora de la biga, seran: 

a2  = 35,0 mm 

a3  = 0 mm 

Les folgances que complementaran les cotes anteriors seran: 

Δa2  = 20,0 mm 

Δa3  = 6,19 mm  ltotal / 2500  

Per tant la dimensió longitudinal nominal del recolzament serà: 

a = a1 + ( a2 + Δa2 + a3 + Δa3)1/2 = 80,78 mm 

La longitud de recolzament adoptada es 150 mm 
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ESTATS LÍMIT DE SERVEI 

Estat Límit De Fissuració (Combinació Freqüent Ψ0: 1,0 Ψ1: 1,0 Ψ2: 
1,0) 

En els càlculs necessaris per a la comprovació d'aquest Estat Límit de Servei davant 
càrregues totals, les tensions s'obtindran com sumant de les originades en cada fase 
de construcció, tenint en compte les càrregues aplicades, les condicions de 
sustentació i les seccions resistents en cada fase. 

Aquestes tensions poden avaluar-se a partir de la Hipòtesi de Navier. Per a les 
seccions sotmeses a moments positius, el moment de comprovació serà: 

Mp= ( α * ( g1 + ( 1-K1) * g2 ) * l2/8 ) + ( g3 + q* ψ1 ) * l2 / 8 = 622,99 KNm 

amb: 

α = 1,441 relació entre mòduls resistents (Winf’ / Winf)  

Winf’ = 46532cm3 mòdul resistent de la secció composta  

Winf = 32285cm3 mòdul resistent de la secció simple 

K1 = 0 coeficient d’apuntalament 

l = 15,48 m  llum de càlcul de la placa  

g1= 7,50 kN/m pes propi de la placa  

g2 = 3,60 kN/m pes capa de compressió  

g3 = 0 carregues permanents  

q = 4,80 kN/m sobrecarregues d’us  

Aquest moment de 622,99 kNm, provoca unes tensions en la fibra inferior de: 

σinf = Mp / Winf’ = 13,39 N/mm2 

Així doncs, la tensió resultant en la fibra inferior del formigó a llarg termini, serà: 

σinf = -2,70 N/mm2 

La resistència característica inferior a tracció fct,k ,segons la EHE ( art. 39.1 ), és: 

fct,k = 0.21 3√ fck = -2,85 N/mm2 

( el signe menys indica tracció ) 

Per tant com -2,70 > -2,85 N/mm2, les tensions en la fibra inferior de la placa no 
superen la resistència característica a tracció del formigó, deduïm que la placa no es 
fisurarà a llarg termini amb la totalitat de les accions actuants. 

Es compleix l'ambient preestablert IIa. 

67



Estat Límit De Deformació 

El calendari en la fase constructiva serà: 

FASE CONCEPTE DIES  EDAT PLACA 

A Transferència 3 3 

B Formigonat capa de compressió 27 30 

C Fraguat capa de compressió 28 58 

 

El calendari en la fase final serà : 

FASE CONCEPTE DIES  EDAT PLACA CAPA 

D Carregues permanents 2 60 30 

E Sobrecarregues d’us 30 90 60 

F Als cinc anys 1735 1825 1765 

 

Fase A ( Transferència) 

La contrafletxa ve determinada per l'acció de pretesat dels cables, i l'excentricitat 
dels mateixos pel que fa al centre de gravetat de la secció neta, en el moment de la 
transferència. 

La situació dels cables en aquest moment és: 

CAPA ÀREA (mm2) TENSIÓ (N/mm2) FORÇA 
(kN) 

DISTÀNCIA 
(mm) 

MOMENT 
(kNm) 

Sup. 117,8 1240 146,05 440 64,26 

Inf. 1008 1169 1178,35 53,1 62,57 

Σ   1324,4  126,83 

 

δ = ΣM / ΣF = 0,096 m 

L'excentricitat respecte al centre de gravetat de la secció neta, és: 

i = 0,161 m 

El moment de pretensat valdrà conseqüentment : 

Mp = -212,74 *KNm 

La contrafletxa que generarà l'excentricitat de la força de pretensat, serà de: 

δ = Mp * l2 / ( 8 * Ec,1 I ) = -29,20 mm 
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La fletxa produïda pel pes propi de la placa, és: 

δ*ins= 5 * pp *l4 / ( 384 * Ec,1 I ) = 22,54 mm 

Per tant la fletxa inicial de la placa a causa de la força de pretensat i al pes propi és: 

δ*ins = -6,66 mm 

(el signe negatiu indica contrafletxa) 

 

Interval fases A-B (Des de transferència fins al formigonat de la capa de compressió) 

F(t)= 0.2885 * Ln(t) + 0.683 Funció de fletxa diferida. 

CF(t)= 0.2677 * Ln(t) + 0.703 Funció de contrafletxa diferida. 

Aquesta formulació per al càlcul de la fletxa diferida en funció del temps és 
correlaciona a l'article 50.2.2.3 de la EHE. Se suposa un cert percentatge de les 
corresponents pèrdues del pretensat, per obtenir la fletxa o contrafletxa a qualsevol 
edat del formigó. 

La valoració de les deformacions diferides entre dues edats s'obté amb: 

F(B) – F(A)= 0.2885 ( Ln(B) – Ln(A) ) amb el temps expressat en mesos. 

CF(B) – CF(A)= 0.2677 ( Ln(B) – Ln(A) ) amb el temps expressat en mesos. 

Per tant tindrem: 

B = 30 dies = 1 mes 

A = 3 dies = 0,1 mesos 

Ln(B) – Ln(A)= 2,303 

Fletxa diferida pes propi de la placa en l'interval A-B = 14,973 mm 

Contrafletxa diferida en l'interval A-B = -17,996 mm 

Per tant la fletxa al final d'aquest interval serà: 

δ = -9,678 mm 

 

Fase B (formigonat capa de compressió) 

La fletxa deguda a la capa de compressió, considerada com a pes mort durant 
l'enduriment serà: 

δins = 5 * cc * l4 / ( 384 * Ec, 30 I ) = 10,007 mm 

Per tant la fletxa que tindrem després de formigonar la capa de compressió serà: 

δ = 0,329 mm 

Interval B-C (Temps d'enduriment de capa de compressió) 
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Les deformacions diferides una vegada formigonada la capa de compressió seran : 

C = 58 dies = 1,93 mesos 

B = 30 dies = 1 mesos 

Ln(C) – Ln(B) = 0,659 

Fletxa diferida pes propi de la placa en l'interval B-C = 4,287 mm 

Fletxa diferida pes capa de compressió en l'interval B-C = 1,903 mm 

Contrafletxa diferida en l'interval B-C = -5,152 mm 

Per tant la fletxa al final d'aquest interval serà : 

δ = 1,366 mm 

Fins a aquí arriba la fase constructiva de la placa. 

 

Interval C-D (Deformacions diferides abans de les càrregues permanents) 

El coeficient d'equivalència entre el moment d'inèrcia de la placa i el moment d'inèrcia 
de la secció composta és: 

Coef = 0,503 

D = 60 dies = 2 mesos 

C = 58 dies = 1,93 mesos 

Ln(D) – Ln(C) = 0,034 

Fletxa diferida pes propi de la placa en l'interval C-D = 0,111 mm 

Fletxa diferida pes capa de compressió en l'interval C-D = 0,049 mm 

Contrafletxa diferida en l'interval C-D = -0,133 mm 

Per tant la fletxa al final d'aquest interval serà : 

δ =1,393 mm 

FASE D (Càrregues Permanents) 

La fletxa deguda a les càrregues permanents serà: 

δ*ins= 5 * perm * l4 / ( 384 * Ec,30 Ip+c ) = 0,000 mm 

La fletxa després de col·locar les càrregues permanents serà: 

δ =1,393 mm 

INTERVAL D-E (Deformacions diferides als 90 dies) 

I = 60 dies = 2 mesos 

70



D = 30 dies = 1 mesos 

Ln(E) – Ln(D) = 0,693 

Fletxa diferida pes propi de la placa en l'interval D-E = 2,267 mm 

Fletxa diferida pes capa de compressió en l'interval D-E = 1,006 mm 

Fletxa diferida càrregues permanents en l'interval D-E = 0,000 mm 

Contrafletxa diferida en l'interval D-E = -2,725 mm 

Per tant la fletxa al final d'aquest interval serà : 

δ = 1,942 mm 

INTERVAL E-F ( Deformacions diferides als cinc anys ) 

En el càlcul de les deformacions diferides a llarg termini no es tindran en compte les 
deformacions diferides provocades per les sobrecàrregues d'ús, doncs aquestes 
únicament provoquen fletxes instantànies. 

F = 1765 dies = 58,83 mesos 

I = 60 dies = 2 mesos 

Ln(F) – Ln(E)= 3,382 

Fletxa diferida pes propi de la placa en l'interval E-F = 11,060 mm 

Fletxa diferida pes capa de compressió en l'interval E-F = 4,910 mm 

Fletxa diferida càrregues permanents en l'interval E-F = 0,000 mm 

Contrafletxa diferida en l'interval E-F = -13,293 mm 

Per tant la fletxa al final a termini infinit serà : 

δ*tot= 4,071 mm 

 

FASE G (Deformacions instantànies degudes a la Sobrecàrrega d'ús als 90 dies) 

Fletxa instantània, deguda a la sobrecàrrega d'ús: 

δins = 5 * les seves * l4 / ( 384 * Ec, 90 Ip+c ) = 6,524 mm 

 

FASE F (Deformacions instantànies degudes a la Sobrecàrrega d'ús a termini infinit) 

Fletxa instantània, deguda a la sobrecàrrega d'ús: 

δins = 5 * les seves * l4 / ( 384 * Ec,∞ Ip+c ) = 6,171 mm 

Després tindrem : 

Fletxa màxima als 90 dies  = 8,466 mm 
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Fletxa màxima a termini infinit = 10,241 mm 

Fletxa activa: la fletxa activa és la produïda a partir de l'instant en què es construeix 
l'element estructural considerat. Es calcula com la fletxa total a termini infinit menys 
la que s'ha produït fins a l'instant en què es construeix l'element (Fase D). 

En aquest cas en particular, la fletxa activa serà: 

δac termini infinit = 8,848 mm 

Límits de Deformació: 

Segons la EHE les deformacions calculades anteriorment hauran de complir les 
condicions següents: 

a) La fletxa total a temps infinit no excedirà al menor dels valors l/250 i l/500+10: 

l/250 = 61,920 mm 

l/500 + 10 = 40,960 mm 

b) Per a forjats que sustenten envans o murs de partició o de tancament, la fletxa 
activa no excedirà al menor dels valors l/500 i l/1000+5: 

l/500 = 30,960 mm 

l/1000+5 = 20,480 mm 
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b) Placa: Coberta PB 
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DADES DEL PROJECTE 

 

Geometria del conjunt: 

Valors característics i de càlcul 

Longitud total de la placa   lt : 16,15  m 

Longitud de càlcul de la placa   lc : 15,85 m 

Cantell total de la placa    h : 0,83 m 

Cantell total de la capa de compressió  hc : 0,2 m 

Amplada de la placa     b: 1,20 m 

Longitud dels recolzaments   la : 0,3 m 

Tipus d’ambient    IIa 

 

Materials 

Valors característics 

• Resistència característica de formigó pretensat HP-50/S/12/IIa  fck: 50 MPa 
• Resistència car. de formigó de capa de compressió HA-30/F/IIa  fck: 30 MPa 
• Límit elàstic característic filferros de pretensat Y 1770 C  fpyk: 1670 MPa 
• Límit elàstic característic cordons de pretensat Y 1860 S7 fpyk: 1670 MPa 
• Límit elàstic armadura passiva B-500 S    fyk: 500 MPa 

Coeficients parcials de seguretat de los materials: 

E.L.U. 

• Formigó   γc = 1,50 
• Acer    γs = 1,15 

E.L.S. 

• Formigó   γc = 1,00 
• Acer    γs = 1,00 

Valors de càlcul 

• Resistència a compressió formigó de la placa alveolar  fcd : 33,33 MPa 
• Resistència a compressió formigó de la placa de compressió fcd : 20 Mpa 
• Resistència a tracció del formigó de la placa alveolar  fct,d : 1,90 MPa 
• Resistència a tracció del formigó de la capa de compressió fct,d : 1,35 Mpa 
• Límit elàstic de càlcul filferros de pretensat Y 1770 C  fpyd : 1452 MPa 
• Límit elàstic de càlcul cordons de pretensat Y 1860 S7  fpyd : 1452 MPa 
• Límit elàstic de càlcul armadura passiva B-500 C    fyd : 435 MPa 
• Tensió inicial de pretensat en les armadures actives  σpi : 1320 MPa 
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Accions 

Valors característics de les accions 

o Pes propi de la placa     Gf : 11,20 kN/m2 

o Pes propi de la capa de compressió   Gc : 5,00 kN/m2 

o Carregues permanents     Gp : 10,00 kN/m2 

o Sobrecarrega d’us     Qu : 20,00 kN/m2 

Coeficients parcials de seguretat de les accions: 

- Estats Límit Últims (taula 12.1.b de l’article 12 de la EHE, control intens) 
o Accions del pretensat    γP = 1,00 
o Pes propi de la placa    γG = 1,35 
o Pes propi de la capa de compressió  γG = 1,35 
o Carregues permanents    γG = 1,35 
o Sobrecarregues d’us     γQ = 1,50 

- Estats Límit de Servei (taula 12.2 de l’article 12 de la EHE efecte 
desfavorable) 
o Acció del pretensat     γP = 1,05 
o Acció del pretensat     γP = 0,95 
o Pes propi de la placa     γG = 1,00 
o Pes propi de la capa de compressió   γG = 1,00 
o Carregues permanents     γG = 1,00 
o Sobrecarregues d’us     γQ = 1,00 

Sol·licitacions: 

- Estats Límit de Servei: 
o Carrega total per m2     q = 46,2 kN/m2 

o Carrega total per metre lineal de placa  q = 55,4 kN/m 
- Per tant tindrem: 

o Moment flector      M = 1740,97 kNm 
o Esforç tallant      V = 439,36 kN 

- Estats Límit Últims: 
o Carrega total majorada per m2    qd = 65,37 kN/m2 

o Carrega total majorada per metre lineal de placa qd = 22,19 kN/m 
- Per tant tindrem: 

o Moment flector de càlcul    Md = 2463,36 kNm 
o Esforç tallant de càlcul     Vd = 621,67 kN 
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Característiques geomètriques de la secció 

Les dades geomètriques de la secció son: 

PLACA C5008 NOTACIÓ/
UNITATS SECCIÓ NETA 

SECCIÓ 
HOMOGENITZAD
A (28 d) 

SECCIÓ 
COMPOSTA 
PLACA+CAPA 

Àrea Formigó A (mm2  4607·102 4743·102 6765·102 

Posició C.G. YG*(mm) 420,6 412,4 567,1 

Moment d’Inèrcia Ic (mm4) 3695833·104 3849299·104 7714454·104 

Baricentre Arm. Sup. ys**(mm) 115 115 315 

Baricentre Arm. Inf. yi*(mm) 77,1 77,1 77,1 

Àrea Arm. Sup. A2 (mm2) 208 208 208 

Àrea Arm. Inf. A1 (mm2) 2068 2068 2068 

Mom. Resistent Sup. W2 (mm3) 90266·103 92179·103 166654·103 

Mom. Resistent Inf. W1 (mm3) 87878·103 93337·103 136034·103 

Cantell útil d (mm) 752,90 752,90 952,90 

Amplada Nervis bw (mm) 358 358 358 

*distancies respecte a la fibra inferior 

**distancies respecte a la fibra superior 

Tensió a les armadures actives al transferir: 

- Tensió dels cables de la fibra superior   σs2: 1240 N/mm2 

- Tensió dels cables de la fibra inferior    σs1: 1160 N/mm2 

Tensió en el formigó al transferir: 

- Tensió a la fibra superior del formigó    σc2: -2,39 N/mm2 

- Tensió a la fibra inferior del formigó    σc1: 13,57 N/mm2 

(el signe menys [-] indica tensió de tracció) 
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Armadura de la capa de compressió 

Segons la EHE, el diàmetre mínim de l’armadura de repartiment serà de 5 mm si 
aquesta es considera a efectes de comprovació dels Estats Límit Últims. 

Aquest no es el nostre cas, ja que no es considerarà cap tipus d’armadura a la capa 
de compressió per el càlcul del moment últim de la placa. 

A la llosa superior de formigó vessat en obra, s’hi disposarà una armadura de 
repartiment, a intervals no majors de 35 cm, de 5 mm de diàmetre en dos direccions, 
perpendicular y paral·lela als nervis, tals que la secció total d’aquesta armadura, en 
cm2/m sigui: 

En la direcció perpendicular als nervis: 

A1 ≥
5 ⋅h0
fyd

= 2,30cm2 /m  

En la direcció paral·lela als nervis: 

A1 ≥
2,5 ⋅h0
fyd

=1,15cm2 /m  

amb: 

ho espessor mínim de la llosa superior formigonada en obra (en mm). 

fyd resistència de càlcul de l’acer en N/mm2 

Per tot això, es recomana disposar com a mínim dues malles tipus C-131 15x15 Aø5-
5 amb una secció d’acer per ml. longitudinal de 2,62 cm2/m i transversal de 2,62 
cm2/m. 
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ESTATS LÍMIT ÚLTIMS (Situació Permanent o Transitòria) 

Estat Límit D’esgotament A Sol·licitacions Normals 

El moment últim de la secció composta placa+capa, és: 

Mu = 2640,61 kNm 

El moment flector de càlcul és: 

Md = 2463,36 KNm 

Per tant, 2463,36 < 2640,61 kNm, la placa compleix l’estat límit últim d’esgotament 
a sol·licitacions normals. 

 

Estat Límit D’Esgotament A Tallant 

Per comprovar que no s’arriba a l’Estat Límit d’esgotament a esforç tallant és 
necessari comprovar que l’esforç tallant efectiu sigui: Vd ≤ Vu1 i Vd ≤ Vu2 

sent: 

• Vd (valor de càlcul de l'esforç tallant produït per les accions exteriors) 
• Vu1 (esforç tallant d'esgotament per compressió obliqua de l'ànima) 
• Vu2 (esforç tallant d'esgotament per tracció en l'ànima) 

Obtenció de Vu1 

La comprovació d'aquest esgotament es realitzarà en la vora del suport, des de l'eix 
del suport: 300 mm 

El valor de càlcul de l'esforç tallant en la citada secció és: 

Vd = 598,14 kN 

L'esforç d'esgotament per compressió obliqua de l'ànima es dedueix de la següent 
expressió: 

Vu1 = k * f1cd * bw * d * ( cotg(θ) + cotg(α) / (1 + cotg(2θ)) ) = 3391,32 kN 

sent: 

k = 1 coeficient reductor per efecte de l'esforç axil  

α = 90º angle de les armadures amb l'eix de la peça  

θ = 41,91º angle entre les bieles de compressió del formigó  

Per tant, com 598,14 kN ≤ 3391,32 kN tenim que l'esforç tallant d'esgotament per 
compressió obliqua en l'ànima Vu1, és correcte. 

Obtenció de Vu2 

La comprovació d'aquest esgotament haurà de realitzar-se a una distància d'un cant 
útil de la vora del suport, des de l'eix del suport: 1252,9 mm 
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El valor de càlcul de l'esforç tallant en aquesta secció és: 

Vd = 523,39 kN 

L'esforç tallant d'esgotament per tracció en l'ànima val : 

Vu2 = Vsu + Vcu 

sent: 

Vsu contribució de l'armadura transversal de l'ànima a la resistència a l'esforç tallant 

Vcu contribució del formigó a la resistència a l'esforç tallant 

La contribució de l'armadura transversal Vsu, valdrà: 

Vsu= z * sen(α) * ( cotg(α) + cotg(θ) ) * Σ ( Aα * fyα,d ) = 489,47 *kN 

sent: 

z = 857,61mm braç mecànic  

α = 90º angle de les armadures amb l'eix de la peça  

θ = 35,19º angle entre les bieles de compressió del formigó  

Aα = 1,005 mm2/mm àrea per unitat de longitud de cada grup  

 

La contribució del formigó: Vcu serà: 

Vcu = ( 0.10 * ξ * ( 100 * ρ1 * fck ) 1/3 – 0.15 * σ’cd ) * bw * d * β = 442,21 *kN 

sent: 

ξ = 1 + ( 200 / d )1/2 = 1,458 

ρ1 =0,02 quantia geomètrica de l'armadura longitudinal traccionada  

σ’cd = 4,13 N/mm2 tensió axil efectiva en la secció  

β = 1 

 

Per tant Vu2, valdrà: 

Vu2 = Vsu + Vcu = 931,68 kN 

 

Com 523,39 kN ≤ 931,68 kN hem de l'esforç tallant d'esgotament per tracció en 
l'ànima Vu2, és correcte. 

Ara falta comprovar que la quantia geomètrica mínima i la separació de l'armadura a 
tallant sigui la correcta. 

La quantia mínima de tals armadures, haurà de ser tal que compleixi la relació: 
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Σ ( Aα * fyα,d / sen(α) ) ≥ 0.02 * fcd * bw (unitats en N/mm) 

La nostra placa disposa de 4 branques d'estreps ∅ 8, disposats cada 200 mm, per la 
qual cosa tindrem: 

437,1 N/mm ≥ 238,67 N/mm per tant la quantia mínima es compleix. 

Segons l'article 44.2.3.4.1 de la EHE, la separació entre armadures transversals haurà 
de complir les condicions següents per assegurar un adequat confinament del 
formigó sotmès a compressió obliqua: 

st ≤ 0.80 d ≤ 300 mm  si Vd ≤ 1/5 Vu1 

st ≤ 0.60 d ≤ 300 mm  si 1/5 Vu1 < Vd ≤ 2/3 Vu1 

st ≤ 0.30 d ≤ 200 mm  si Vd > 2/3 Vu1 

on tenim: 

200 mm ≤ 300 mm............. si 598,14 kN ≤ 678,26 *kN 

Per tant, una vegada comprovada la quantia mínima geomètrica i la separació entre 
estreps podrem concloure que l'estat límit d'esgotament enfront de tallant, és 
correcte. 

 

Tallant vertical en les juntes 

L'esforç tallant vertical per unitat de longitud en les juntes longitudinals Vd no serà 
major que l'esforç tallant resistit per Vu calculat com el menor dels valors següents: 

Vu = 0.25 * (fbt,d * Σhf + fct,d * hc ) = 134,09 KN/m  

Vu = 0.15 * (fct,d * ( h + hc ) = 208,84 *KN/m 

on : 

Σ*hf = 140 mm sumant dels menors espessors de les ales de la placa  

h = 0,83 m altura neta de la junta  

Conseqüentment el valor que prendrem pel càlcul serà: 

Vu = 134,09 *KN/m 

La força per metre lineal capaç d'absorbir una junta a cizalladura és: 

Vd = 134,09 *kN/m 

En conseqüència la diferència de càrregues a un costat i a l'altre de la junta podria 
arribar a ser de 74 kN/m2. 
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Estat Límit d'Esgotament per Esforç Rasant 

El tallant a mig cantell útil del final del suport, a causa de totes les càrregues és: 

Vd = 572,53 kN 

Segons l'article 47 de la EHE la tensió rasant en la junta valdrà: 

τmd = Vd / p * z = 0,25 N/mm2 

sent: 

Vd = 572,53 kN tallant a mig cantell útil del final del suport 

p = 2620 mm perímetre de contacte entre placa i capa de compressió  

z = 857,61 mm braç mecànic 

 

Aquesta tensió rasant haurà de complir la següent condició: 

τmd ≤ β * fctd + μ * σcd < 0.25 * fcd 

amb: 

β = 0,4 coeficient que depèn del tipus de superfície 

fctd = 1,35 N/mm2 resistència càlcul a tracció formigó més feble de la junta 

μ = 0,9 coeficient que depèn del tipus de superfície  

σcd = 0 tensió externa de càlcul normal al plànol de la junta  

fcd = 20 N/mm2 resistència càlcul a compressió formigó més feble de la junta 

 

Per tant tindrem: 

0,25 N/mm2 ≤ 0,54 N/mm2 < 5 N/mm2 

amb el que es conclou que la tensió rasant entre la capa de compressió i la placa és 
correcta. 

 

 

Estat Límit de Punxonament 

Segons la EHE, els forjats sotmesos a càrregues concentrades importants hauran de 
disposar de llosa superior formigonada en obra, i seran objecte d'un estudi especial. 
Per tant, per a l'estudi de l'estat límit de punxonament, no es tindrà en compte la 
capa de compressió. Segons aquesta hipòtesi, la càrrega puntual sobre la placa 
alveolar, amb un ample mínim de 200 mm, no serà major que: 

Vu = bwe * h * fct,d ( 1 + 0,3 * α * σcpm / fct,d ) = 236,89 kN 
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sent: 

σcpm = 5,68 N/mm2 tensió mitjana formigó deguda per força de pretesat  

α = 0,174 coeficient igual a x/1,2 * lbd ≤ 1 

sent:  

x = 0,3 m distancia de la secció a l'extrem  

lbd longitud de transferència de l'armadura activa de pretesat. 

bwe = 178 mm ample efectiu, obtingut com sumeixi dels nervis afectats  

 

Verificació De La Longitud De Suport 

La dimensió longitudinal nominal d'un suport simple, la determina l'expressió: 

 

a = a1 + ((a2)2 + (Δa2)2 + (a3)2 + (Δa3)2 )1/2 

La reacció en el suport, per metre lineal és de: 

Vud = 518,06 kN 

La tensió admissible en el formigó del suport serà de: 

σfrd = 0.4 * fcd = 8 N/mm2 

L'ample eficaç de suport pot estimar-se com: 

b = 600 mm 

El suport tindrà un primer sumant, que serà la longitud necessària perquè el suport 
treballi a σfrd , sumant que no serà inferior a 40 mm: 

a1 = max { 40, Vud / ( σfrd * b ) } = 107,93 mm 

Les distàncies complementàries a la a1 anteriorment calculada que aniran des dels 
extrems d'aquesta, fins al final de la placa d'una banda, i per l'altre fins a la vora de la 
biga, seran: 

a2 = 35,0 mm 

a3 = 0 mm 

Les folgances que complementaran les cotes anteriors seran: 

Δa2 = 20,0 mm 
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Δa3 = ltotal / 2500 = 6,34 mm 

Per tant la dimensió longitudinal nominal del suport serà: 

a = a1 + ((a2)2 + (Δa2)2 + (a3)2 + (Δa3)2 )1/2 = 148,74 mm 

La longitud de suport adoptada és = 300 mm 
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ESTATS LÍMIT DE SERVEI 

Estat Límit de Fissuració (Combinació Freqüent Ψ0: 1,0 Ψ1: 1,0 Ψ2: 
1,0) 

En els càlculs necessaris per a la comprovació d'aquest Estat Límit de Servei davant 
càrregues totals, les tensions s'obtindran com sumant de les originades en cada fase 
de construcció, tenint en compte les càrregues aplicades, les condicions de 
sustentació i les seccions resistents en cada fase. 

Aquestes tensions poden avaluar-se a partir de la Hipòtesi de Navier. Per a les 
seccions sotmeses a moments positius, el moment de comprovació serà: 

Mp= ( α * ( g1 + ( 1-K1) * g2 ) * l2/8 ) + ( g3 + q* ψ1 ) * l2 / 8 = 2020,23 KNm 

amb: 

α = Winf’/Winf = 1,457 relació entre mòduls resistents  

Winf’ = 136034 cm3 mòdul resistent de la secció composta 

Winf = 93337 cm3 mòdul resistent de la secció simple 

K1 = 0 coeficients d'apuntalament 

l = 15,85 m llum de càlcul de la placa  

g1 = 13,44 kN/m pes propi de la placa 

g2 = 6,00 kN/m pes capa de compressió  

g3 = 12,00 kN/m càrregues permanents  

q = 24,00 kN/m sobrecàrregues d'ús  

Aquest moment de 2020,23 kNm, provoca unes tensions en la fibra inferior de: 

σinf = Mp / Winf’ = 14,85 N/mm2 

Així doncs, la tensió resultant en la fibra inferior del formigó a llarg termini, serà: 

σinf = -2,22 N/mm2 

La resistència característica inferior a tracció fct,k , segons la EHE (art. 39.1), és: 

fct,k = 0.21 * (fck)2/3 = -2,85 N/mm2 

(es recorda que el signe [-] indica tracció) 

Per tant com -2,22 > -2,85 N/mm2, les tensions en la fibra inferior de la placa no 
superen la resistència característica a tracció del formigó, deduïm que la placa no es 
fisurarà a llarg termini amb la totalitat de les accions actuants. 

Es compleix l'ambient preestablert IIa 
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Estat Límit de Deformació 

El calendari en la fase constructiva serà: 

FASE CONCEPTE DIES EDAT PLACA 

A Transferència 3 3 

B formigonat capa de compressió 27 30 

C Enduriment capa de compressió 28 58 

El calendari en la fase final serà : 

FASE CONCEPTE DIES EDAT PLACA CAPA 

D Càrregues permanents 2 60 30 

I Sobrecàrregues d'ús 30 90 60 

F Als cinc anys 1735 1825 1765 

 

FASE A (Transferència) 

La contrafletxa ve determinada per l'acció de pretensat dels cables, i l'excentricitat 
dels mateixos pel que fa al centre de gravetat de la secció neta, en el moment de la 
transferència. 

La situació dels cables en aquest moment és: 

CAPA ÀREA (mm2) TENSIÓ (N/mm2) FORÇA (kN) DISTÀNCIA 
(mm) 

MOMENT 
(KNm) 

Sup. 208 1240 257,92 715 184,41 

Inf. 2068 1160 2398,88 77,1 184,95 

Σ   2656,8  369,37 

 

δ = ΣM / ΣF = 0,139 m 

L'excentricitat respecte al centre de gravetat de la secció neta és: 

e = 0,282 m 

El moment de pretesat valdrà conseqüentment: 

Mp = -748,08 *KNm 

La contrafletxa que generarà l'excentricitat de la força de pretesat, serà de: 

δ = Mp * l2 / ( 8 * Ec,1 I ) = -22,78 mm 

La fletxa produïda pel pes propi de la placa, és: 
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δins= 5 * pp * l4 / ( 384 * Ec,1 I ) = 9,22 mm 

Per tant la fletxa inicial de la placa a causa de la força de pretesat i al pes propi és: 

δins = -13,56 mm 

(el signe negatiu indica contrafletxa) 
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INTERVAL A-B (Des de transferència fins al formigonat de la capa de compressió) 

Funció de fletxa diferida: 

F(t)= 0.2885 * Ln(t) + 0.683 

Funció de contrafletxa diferida: 

CF(t)= 0.2677 * Ln(t) + 0.703 

Aquesta formulació per al càlcul de la fletxa diferida en funció del temps és 
correlaciona a l'article 50.2.2.3 de la EHE. Se suposa un tant per cent de les 
corresponents pèrdues del pretensat, per obtenir la fletxa o contrafletxa a qualsevol 
edat del formigó. 

La valoració de les deformacions diferides entre dues edats s'obté amb: 

F(B) – F(A)= 0.2885 (Ln(B) – Ln(A))  

amb el temps expressat en mesos. 

CF(B) – CF(A)= 0.2677 (Ln(B) – Ln(A))  

amb el temps expressat en mesos. 

Per tant tindrem: 

B = 30 dies = 1 mesos 

A = 3 dies = 0,1 mesos 

Ln(B) – Ln(A) = 2,303 

Fletxa diferida pes propi de la placa en l'interval A-B = 6,125 mm 

Contrafletxa diferida en l'interval A-B = -14,042 mm 

Per tant la fletxa al final d'aquest interval serà: 

δ = -21,477 mm 

 

FASE B (formigonat capa de compressió) 

La fletxa deguda a la capa de compressió, considerada com a pes mort durant 
l'enduriment serà: 

δins = 5 * cc * l4 / ( 384 * Ec,30 I ) = 3,880 mm 

Per tant la fletxa que tindrem després de formigonar la capa de compressió serà: 

δ = -17,597 mm 

INTERVAL B-C (Temps d'enduriment de capa de compressió) 

Les deformacions diferides una vegada formigonada la capa de compressió seran: 

C = 58 dies = 1,93 mesos 
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B = 30 dies = 1 mesos 

Ln(C) – Ln(B) = 0,659 

Fletxa diferida pes propi de la placa en l'interval B-C = 1,754 mm 

Fletxa diferida pes capa de compressió en l'interval B-C = 0,738 mm 

Contrafletxa diferida en l'interval B-C = -4,020 mm 

Per tant la fletxa al final d'aquest interval serà : 

δ = -19,126 mm 

Fins a aquí arriba la fase constructiva de la placa. 

 

INTERVAL C-D (Deformacions diferides abans de les càrregues permanents) 

El coeficient d'equivalència entre el moment d'inèrcia de la placa i el moment d'inèrcia 
de la secció composta és: 

Coef = 0,499 

D = 60 dies = 2 mesos 

C = 58 dies = 1,93 mesos 

Ln(D) – Ln(C) = 0,034 

Fletxa diferida pes propi de la placa en l'interval C-D = 0,045 mm 

Fletxa diferida pes capa de compressió en l'interval C-D = 0,019 mm 

Contrafletxa diferida en l'interval C-D = -0,103 mm 

Per tant la fletxa al final d'aquest interval serà : 

δ = -19,165 mm 

 

FASE D (Càrregues Permanents) 

La fletxa deguda a les càrregues permanents serà: 

δins= 5 * perm * l4 / (384 * Ec,30 *Ip+c) = 3,872 mm 

La fletxa després de col·locar les càrregues permanents serà: 

δ = -15,293 mm 

 

INTERVAL D-E ( Deformacions diferides als 90 dies) 

E = 60 dies = 2 mesos 
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D = 30 dies = 1 mesos 

Ln(E) – Ln(D) = 0,693 

Fletxa diferida pes propi de la placa en l'interval D-E = 0,920 mm 

Fletxa diferida pes capa de compressió en l'interval D-E = 0,387 mm 

Fletxa diferida càrregues permanents en l'interval D-E = 0,386 mm 

Contrafletxa diferida en l'interval D-E = -2,109 mm 

Per tant la fletxa al final d'aquest interval serà : 

δ = -15,709 mm 

 

INTERVAL E-F (Deformacions diferides als cinc anys) 

En el càlcul de les deformacions diferides a llarg termini no es tindran en compte les 
deformacions diferides provocades per les sobrecàrregues d'ús, doncs aquestes 
únicament provoquen fletxes instantànies. 

F = 1765 dies = 58,83 mesos 

E = 60 dies = 2 mesos 

Ln(F) – Ln(E) = 3,382 

Fletxa diferida pes propi de la placa en l'interval E-F = 4,488 mm 

Fletxa diferida pes capa de compressió en l'interval E-F = 1,889 mm 

Fletxa diferida càrregues permanents en l'interval E-F = 1,885 mm 

Contrafletxa diferida en l'interval E-F = -10,290 mm 

Per tant la fletxa final a termini infinit serà : 

δtot = -17,321 mm 

 

FASE E (Deformacions instantànies degudes a la Sobrecàrrega d'ús als 90 dies) 

Fletxa instantània, deguda a la sobrecàrrega d'ús: 

δins = 5 * sus * l4 / (384 * Ec,90 * Ip+c) = 7,528 mm 

FASE F ( Deformacions instantànies degudes a la Sobrecàrrega d'ús a termini infinit ) 

Fletxa instantània, deguda a la sobrecàrrega d'ús: 

δins = 5 * sus * l4 / (384 * Ec, ∞ * Ip+c) = 7,121 mm 

Després tindrem : 

Fletxa màxima als 90 dies = -8,181 mm 
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Fletxa màxima a termini infinit = -10,201 mm 

(El signe negatiu indica contrafletxa) 

Fletxa activa 

La fletxa activa és la produïda a partir de l'instant en què es construeix l'element 
estructural considerat. Es calcula com la fletxa total a termini infinit menys la que 
s'ha produït fins a l'instant en què es construeix l'element (Fase D). 

En el nostre cas en particular, la fletxa activa serà: 

δac termini infinit = 5,093 mm 

 

Límits de Deformació 

Segons la EHE article 15.2.1 les deformacions calculades anteriorment hauran de 
complir les condicions següents: 

a) La fletxa total a temps infinit no excedirà el menor dels valors l/250 i l/500+10: 

l/250 = 63,400 mm 

l/500 + 10 = 41,700 mm 

b) Per a forjats que sustenten envans o murs de partició o de tancament, la fletxa 
activa no excedirà el menor dels valors l/500 i l/1000+5: 

l/500 = 31,700 mm 

l/1000+5 = 20,850 mm 

 

 

90



3.12.5. Càlcul del nucli d’ascensors 
 

A continuació es presenta el model d’elements finits amb el qual obtenir els esforços 
de càlcul dels forjats i el nucli d’ascensors que conté també la ventilació i les escales 

Forjats del nucli d’ascensors: 

Les següents captures del model d’elements tipus Shell (placa) mostren els diferents 
esforços resistits pels forjats interiors al nucli d’ascensors. 
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Moments 
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Moment positiu en X (eix horitzontal en el sentit de la figura) 
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Moment negatiu en X 
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Moment positiu en Y (eix vertical) 
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Moment negatiu en Y 
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Tallant en X 
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Tallant en Y 
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Fletxa 
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Dimensionament 

 

 

Momento�longitudinal�negativo�forjado�nucleo�ascensores

fck�= 30 MPa Es�= 210000 MPa
ɶc = 1,5 ʍs�= 434,78 Mpa
fcd�= 20,00 MPa ɸs�= 0,0021
fyk�= 500 MPa ɸcu�= 0,0035
ɶs = 1,15 xlim�= 0,628 d
fyd�= 434,78 MPa ylim�= 0,503 d

Canto h�= 0,3 m
Ancho b�= 1 m Uc 5200 kN
Rec.�Mecánico r�= 0,04 m Ucd 1352 kNm
canto�útil d�= 0,26 m

Dimensionamieto Md�= 15 kNͼm

Momento�límite Mlim�= 432,47 kNͼm

Arm.�Compresión As'�= 0,00 cm2
Arm.�Tracción As = 1,34 cm2

Cuantía�mínima�geométrica�= 3,6 cm2
Cuantía�mínima�mecánica�= 5,52 cm2

Se�cubre�con�Ø16/0,20

Momento�longitudinal�negativo�forjado�nucleo�ascensores

fck�= 30 MPa Es�= 210000 MPa
ɶc = 1,5 ʍs�= 434,78 Mpa
fcd�= 20,00 MPa ɸs�= 0,0021
fyk�= 500 MPa ɸcu�= 0,0035
ɶs = 1,15 xlim�= 0,628 d
fyd�= 434,78 MPa ylim�= 0,503 d

Canto h�= 0,3 m
Ancho b�= 1 m Uc 5200 kN
Rec.�Mecánico r�= 0,04 m Ucd 1352 kNm
canto�útil d�= 0,26 m

Dimensionamieto Md�= 15 kNͼm

Momento�límite Mlim�= 432,47 kNͼm

Arm.�Compresión As'�= 0,00 cm2
Arm.�Tracción As = 1,34 cm2

Cuantía�mínima�geométrica�= 3,6 cm2
Cuantía�mínima�mecánica�= 5,52 cm2

Se�cubre�con�Ø16/0,20
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Momento�longitudinal�negativo�forjado�nucleo�ascensores
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Dimensionamiento�de�la�armadura�a�cortante�forjado�nucleo�ascensores

Parámetros�del�Hormigón
Resistencia�característica�hormigón;�fck 30 N/mm2
Resistencia�media�a�tracción;�fct,m 2,8964682 N/mm2
Resistencia�de�cálculo;�fcd 20 N/mm2
Resistencia�de�cálculo�a�tracción;�fctd 1,3516851 N/mm2

Parámetros�de�la�sección
Ancho�de�la�sección;�b 1 m
Ancho�eficaz�de�la�sección;�bo 1 m
Canto�de�la�sección;�h 0,3 m
Recubrimiento;�r 4 cm
Canto�eficaz;�d 0,26 m
Area�de�hormigón;�Ac 0,3 m2

Parámetros�del�Acero
Resistencia�característica�acero;�fyɲk 500 N/mm2
Resistencia�cálculo�acero;�fyɲd 400 N/mm2
Cuantía�de�armadura�traccionada;�As 1005 mm2
Cuantía�de�armadura�comprimida;As' 1005

Cortante�de�cálculo
Valor�del�cortante�de�cálculo;�Vd 40 kN

Comprobación�agotamiento�compresión�oblicua
f1cd 12 N/mm2
esfuerzo�axil�de�cálculo;�Nd 0 kN
tension�axil�efectiva;�ʍ'cd 0 N/mm2
K 1 adim
Angulo�bielas�comprimidas;�ɽ 45 grados
Angulo�armadura�cortante;�ɲ 90 grados
cotgɽ 1 adim
cotgɲ 0 adim
Vu1 1560 kN
Comprobación�Vrd<Vu1 OK

Comrpobación�agotamiento�por�tracción�en�el�alma
Piezas�sin�armadura�de�cortante�en�región�fisurada

chi,�ɺ 1,877058 adim
Cuantía�geo.�Armadura�traccionada;�ʌl 0,0038654 adim
Vu2 183,11357 kN
Comprobación�Vrd<Vu2 Arm.�Cortante�no�necesaria

beta;�ɴ 1 adim
cotgɽe 1 adim
Vcu 110,46441 kN
Vsu Ͳ70,46441
brazo�mecánico;�z 0,234
ɇAɲ Ͳ752,8249 mm2/m
ɇAɲ�mínima 965,48938 mm2/m
Aɲ�a�disponer 965,48938
separación�transversal�max;�st 195 mm

Piezas�con�armadura�de�cortante
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Dimensionamiento�de�la�armadura�a�cortante�forjado�nucleo�ascensores

Parámetros�del�Hormigón
Resistencia�característica�hormigón;�fck 30 N/mm2
Resistencia�media�a�tracción;�fct,m 2,8964682 N/mm2
Resistencia�de�cálculo;�fcd 20 N/mm2
Resistencia�de�cálculo�a�tracción;�fctd 1,3516851 N/mm2

Parámetros�de�la�sección
Ancho�de�la�sección;�b 1 m
Ancho�eficaz�de�la�sección;�bo 1 m
Canto�de�la�sección;�h 0,3 m
Recubrimiento;�r 4 cm
Canto�eficaz;�d 0,26 m
Area�de�hormigón;�Ac 0,3 m2

Parámetros�del�Acero
Resistencia�característica�acero;�fyɲk 500 N/mm2
Resistencia�cálculo�acero;�fyɲd 400 N/mm2
Cuantía�de�armadura�traccionada;�As 1005 mm2
Cuantía�de�armadura�comprimida;As' 1005

Cortante�de�cálculo
Valor�del�cortante�de�cálculo;�Vd 40 kN

Comprobación�agotamiento�compresión�oblicua
f1cd 12 N/mm2
esfuerzo�axil�de�cálculo;�Nd 0 kN
tension�axil�efectiva;�ʍ'cd 0 N/mm2
K 1 adim
Angulo�bielas�comprimidas;�ɽ 45 grados
Angulo�armadura�cortante;�ɲ 90 grados
cotgɽ 1 adim
cotgɲ 0 adim
Vu1 1560 kN
Comprobación�Vrd<Vu1 OK

Comrpobación�agotamiento�por�tracción�en�el�alma
Piezas�sin�armadura�de�cortante�en�región�fisurada

chi,�ɺ 1,877058 adim
Cuantía�geo.�Armadura�traccionada;�ʌl 0,0038654 adim
Vu2 183,11357 kN
Comprobación�Vrd<Vu2 Arm.�Cortante�no�necesaria

beta;�ɴ 1 adim
cotgɽe 1 adim
Vcu 110,46441 kN
Vsu Ͳ70,46441
brazo�mecánico;�z 0,234
ɇAɲ Ͳ752,8249 mm2/m
ɇAɲ�mínima 965,48938 mm2/m
Aɲ�a�disponer 965,48938
separación�transversal�max;�st 195 mm

Piezas�con�armadura�de�cortante
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Dimensionament d’ancoratge a esforç rasant (EHE08 article 47.2) 

Dimensionamiento�Anclajes�frente�esfuerzo�rasante�según�EHEͲ08,�artículo�47.2

Datos�de�entrada:
Esfuerzo�normal�de�cálculo;�Nd 0 kN

Esfuerzo�rasante�por�ml;�Vd 36 kN/m

Superficie�de�junta�por�ml;�p 0,3 m

Tensión�de�rasante�de�cálculo;�ʏrd 0,12 N/mm2

Tensión�normal�de�cálculo;�ʍcd 0 N/mm2

Parámetros�del�hormigón:
Resistencia�característica�hormigón;�fck 25 N/mm2

Resistencia�media�a�tracción;�fct,m 2,5649639 N/mm2

Resistencia�de�cálculo;�fcd 16,666667 N/mm2

Resistencia�de�cálculoa�tracción;�fctd 1,1969832 N/mm2

Secciones�sin�armadura�transversal
ʏru=ɴ(1.3Ͳ0.3ͼfck/25)ͼfctd 0,1675776

ɴ��(0.8�repicado,�0.4�rugosa,�0.2�poco�rugosa) 0,2

Secciones�con�armadura�transversal
2,5ͼɴ(1.3Ͳ0.3ͼfck/25)ͼfctd 0,5984916

Rugosidad�de�la�junta�(alta�o�baja) baja

ɴ� 0,2

ʅ 0,3

Į 90

ʏrd<=2,5ͼɴ(1.3Ͳ0.3ͼfck/25)ͼfctd El�hormigón�contribuye
Ast Ͳ298,4916 mm2/m

Condición�armadura�cosido�resistencia�rasante�
junta Ok
Armadura�mínima 300 mm2/m

Parámetros�armadura�anclaje
Diametro�barras;�Ø 25 mm

Longitud�anclaje�teorica 0,94 m

Longitud�anclaje�real 0,3

Factor�anclaje 0,3191489

Armadura�real�a�disponer 940 mm2/m

Nº�barras�en�vertical;�n 1

Separación�entre�barras;�s 0,4 m

Armadura�dispuesta 1227,1846 mm2/m
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Nucli d’ascensors: 

Model de barres i nodes 
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Nucli d’ascensors 
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Moments mur nord 

 

Moments mur sud 
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Moments mur oest 
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Reaccions a la base del mur nord 
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Reaccions a la base del mur sud 
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Reaccions a la base del mur oest 
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Dimensionament

 

Momentovertical�muros�nucleo�ascensores

fck�= 30 MPa Es�= 210000 MPa

ɶc = 1,5 ʍs�= 434,78 Mpa

fcd�= 20,00 MPa ɸs�= 0,0021

fyk�= 500 MPa ɸcu�= 0,0035

ɶs = 1,15 xlim�= 0,628 d

fyd�= 434,78 MPa ylim�= 0,503 d

Canto h�= 0,25 m

Ancho b�= 1 m Uc 4200 kN

Rec.�Mecánico r�= 0,04 m Ucd 882 kNm

canto�útil d�= 0,21 m

Dimensionamieto Md�= 6,84 kNͼm

Momento�límite Mlim�= 282,13 kNͼm

Arm.�Compresión As'�= 0,00 cm2

Arm.�Tracción As = 0,75 cm2

Cuantía�mínima�geométrica�= 3,75 cm2

Cuantía�mínima�mecánica�= 4,6 cm2

Se�cubre�con�Ø12/0,15
Armadura�de�reparto�Ø10/0,15
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3.12.6. Càlcul dels Rotors  
Per l’obtenció dels esforços n les rampes rotores entre planta i planta s’ha procedit 
novament a la utilització d’un model numèric d’elements finits. 

Model 
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Moments Longitudinals 
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Moments transversals 
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Tallant longitudinal 
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Tallant transversal 
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Fletxa 
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3.13. Annexe de Justificació de Preus 
 

 

 

 

 



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,88h Cap de collaA0112000

 €18,59h Oficial 1aA0121000

 €18,59h Oficial 1a paletaA0122000

 €18,59h Oficial 1a encofradorA0123000

 €18,59h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €18,59h Oficial 1a col.locadorA0127000

 €18,59h Oficial 1a pintorA012D000

 €18,88h Oficial 1a manyàA012F000

 €21,70h Oficial 1a calefactorA012G000

 €21,70h Oficial 1a electricistaA012H000

 €19,21h Oficial 1a lampistaA012J000

 €19,21h Oficial 1a muntadorA012M000

 €14,84h Oficial 1a d'obra publicaA012N000

 €13,17h Ajudant d'encofradorA0133000

 €13,17h Ajudant de ferrallistaA0134000

 €13,17h Ajudant de col.locadorA0137000

 €13,17h Ajudant de pintorA013D000

 €16,57h Ajudant manyàA013F000

 €18,62h Ajudant calefactorA013G000

 €18,62h Ajudant electricistaA013H000

 €13,15h Ajudant de lampistaA013J000

 €16,51h Ajudant muntadorA013M000

 €15,54h ManobreA0140000

 €16,08h Manobre especialistaA0150000



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,62h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €56,11h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €59,44h Fresadora per a mur pantallaC110A100

 €37,94h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petitaC1311110

 €36,86h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjanaC1311120

 €35,32h Retroexcavadora petitaC1315010

 €50,47h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €31,85h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €41,95h corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €37,89h corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €10,08H Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €7,23h Pico vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €22,28h Camio de 7 tC1501700

 €31,06h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €40,47h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €43,23h Camió gruaC1503000

 €48,98h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €80,92h Grua autopropulsada de 40 tC150GB00

 €60,98h Camió trailer per a transports especials de 24 tC150JA00

 €47,96h Camió semiremolc per a transports especials de 25 t de
càrrega útil, amb plataforma extensible

C150MKB0

 €1,55h Vibrador intern de formigóC1700006

 €128,69h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €19,85h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,43h Formigonera de 165 lC1705600

 €38,63h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €41,48h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €33,89h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €4,04h Remolinador mecanicC2003000



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,20u Canons transport i taxes deixalles eterogenees .CTAXES0R

 €1,19m3 Canons transport i taxes terres.CTAXES1R

 €5,44h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,01u. Part proporcional d'accessoris i petit material.B0001000

 €79,00u. Part proporcional de línies elèctriques, tub i caixes.B0002000

 €0,86m3 AiguaB0111000

 €14,48t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €0,02t Sorra de pedrera de pedra granitica, per a mortersB0312020

 €0,01kg Sorra de pedrera de pedra gran-tica, per a mortersB0312200

 €14,75t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmB0332300

 €0,36m3 Taxes de manteniment de l'abocadorB03DUX01

 €79,91m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550
kg/m3, en sacs

B03E1480

 €0,08kg Ciment pêrtland amb escêria ii-s/35, en sacsB0514301

 €80,49t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0514501

 €130,42t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,09kg Calã a+ria tipus i per a construcciëB0532110

 €0,25kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1B0552420

 €0,27kg Emulsió bituminosa catiònica tipus eciB0552B00

 €0,23kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

B05A2103

 €54,34m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €46,94m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B0641090

 €60,98m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

B0641650

 €52,58m3 Formigó ha-25/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

B0651080

 €54,71m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B0652050

 €60,71m3 Formigó HA-30/B/12/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

B065404R



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €59,10m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

B0654050

 €0,19kg Morter adhesiuB0711000

 €0,25kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004B0711010

 €70,37m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €0,81kg Morter d'anivellamentB071P000

 €0,57kg Oxiasfalt en sacs tipus 0a 80/25 d'aplicació en calentB09412C0

 €0,81kg Filferro recuit de 1,3 mm de dB0A14200

 €0,79kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €0,97kg Claus d'acerB0A31000

 €0,73u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F00

 €0,34u Abraçadora metàl.lica, de 18 mm de diàmetre interiorB0A71700

 €0,36u Abraçadora metàl.lica, de 22 mm de diàmetre interiorB0A71900

 €2,10u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interiorB0A71M00

 €2,35u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interiorB0A71N00

 €17,70u Connectors de diàmetre 20 cm cada 30 cm, inclou p.p. de
pintat amb pont d'unió de resines tipus LEGARAN de
BETTOR o equivalent, inclou el replanteig, perforació de
pantalla i injecció de resines.

B0AD11R

 €0,54kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2

B0B27000

 €0,49kg Acer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades

B0B2A000

 €0,54kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2C000

 €1,33m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm, D:4-4 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092

B0B34132

 €1,50m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm, D:5-5 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092

B0B34133

 €0,39m Taulo de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €179,77m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €5,20CU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usosB0D625A0

 €0,16cu Puntal metal.lic i telescopic per a 5 m d'alãaria i 150 usosB0D629A0

 €2,14m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

B0D71120



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,07M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0D71130

 €0,87M2 Encofrat metàl.lic estandaritzat per a varis usos per a deixar
el formigó amb la cara vista

B0D81480

 €1,90l DesencofrantB0DZA000

 €0,20U Part proporcional d´elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x100 cm

B0DZP400

 €1,13u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €6,28m2 Rajola de valencia de 20X20 cm.B0FH1161

 €13,08m2 Rajola de gres porcellànic premsat antilliscant sense
esmaltar de forma rectangular, de 76 a 115 peces/m2, preu
alt

B0FHU270

 €150,42m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada preu alt,
de 50 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a
les quatre vores

B0G102ER

 €1.238,77u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular
massissa de 60x40 cm, de 14 m d'alçària lliure màxima, per
anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell

B4P118E5

 €1.375,47u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular
massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària lliure màxima, per
anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell

B4P11AF5

 €1.506,75u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular
massissa de 60x50 cm, de 15 m d'alçària lliure màxima, per
anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell

B4P11BF5

 €169,95m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T
invertida, de 50 cm d'amplària del nervi, 30 cm d'alçària del
taló i 80 cm d'alçària total, amb un moment flector màxim de
910 a 1400 kNm

B4PA453B

 €122,52m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma d'L, de
30 cm d'amplària del nervi, 30 cm d'alçària del taló i 80 cm
d'alçària total, amb un moment flector màxim de 440 a 640
kNm

B4PA533B

 €18,61dm3 Neoprè sense armar per a recolzamentsB4PZB000

 €15,11m * passama de tub d'acer inoxidable aisi 316, de d. 45x2 mm.
i suports de tub 25x1.5 mm., pletines circulars de fixacio, etc.
acabat llis brillant. segons planol detall ds-2 dc-1 i dc-2.

B69ME12R

 €10,60m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM
(SBS) 50/G-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2 i acabat de
color estandard

B712A0RA

 €0,66m2 Feltre de polipropile amb un pes minim de 100 g/m2B7B11A00

 €1,31m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de
200 a 250 g/m2

B7B11M00
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 €43,84u Barres antipànic per a portes d'una fulla tipus CISA cofre
negre i barra vermella.

B7DA300R

 €12,82dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €0,80kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €0,76m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

B81ZB9K0

 €2,77m2 MallatexB81ZZ01R

 €6,24kg Esmalt sinteticB89ZB000

 €3,12kg Pintura plastica per a interiorsB89ZPD00

 €13,24kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa

B89ZU001

 €10,19kg Pintura antilliscantB89ZU201

 €2,29kg Emprimacio antioxidantB8ZAA000

 €4,97m2 Impermeabilització de llosa de fonamentació amb Katorce
Super formant un sistema sandwich. S'aplicarà sobre
l'armadura de la solera i abans de formigonar Katorce
Super, amb una dotació de 1Kg/m2 (amb solapes de 30cms)
i s'aplicarà el mateix producte amb la mateixa dotació abans
d'acabar de formigonar els últims 10-15cms de la solera.

B8ZARUX3

 €4,52kg Pintura no reflectora per a senyalitzacióB8ZB2000

 €5,31u Moduls CAVITI de 750x500 mm i 700 mm d'alçàdaB93A01ER

 €19,15M Pedra granítica, recta, escairada i buixardada, per a vorada,
de 20x25 cm

B9611870

 €6,42m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN

B9651U08

 €1,27u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a
rigola

B974V002

 €0,65kg Beurada blancaB9CZ1000

 €0,68kg Beurada de colorB9CZ2000

 €389,91t Pols de quars de color grisB9GZ1210

 €38,83t Mescla bituminosa en calent de composició densa d-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

B9H12110

 €38,25t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-25 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

B9H19210

 €43,34t Mescla bituminosa discontínua en calent de composició
M-10 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

B9H33110
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 €26,72m2 Replà amb peces prefabricades de formigó, de dimensions
40 * 100 cm.

B9V201ER

 €6,68m Graó de peces prefabricades de formigó, 36x15 cm massís,
gris, tipus Torho o equivalent

B9V2V004

 €88,48m Junta de paviment de la casa ''MIGUA'' sèrie ''FP 75'' o
equivalent, per a junt de 50 mm d'amplària màxima, amb
perfils tapajuntes d'alimini de superfície estriada amb angles
de suport perforats i juntes elàstiques de goma a base de
cautxú sintètic

B9Z501ER

 €511,61u Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per
a una llum de 160x205-210 cm, preu alt

BASA72J2

 €211,46u Porta tallafocs EI2-C 60 (5) tipus RF3. Mides totals 90x210
cm. Porta tallafocs de dues fulles batents d'acer per pintar.
Inclús premarc, pany de cop i manetes.

BASA73ER

 €13,99m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO

BBM2AA00

 €4,66m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat

BBMZP010

 €11,37m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 1 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips

BE52Q240

 €61,20u. Maniguet elàstic per a conducte rectangular realitzat a base
de lona resistent a 400ºC. durant 90 minuts., de
1.400x350x500mm.

BE5ZPV01

 €65,20u. Reixa d'impulsió o retorn d'alumini anoditzat platejat, de la
marca TROX model AT-AG, de 625x225mm., proveïda amb
comporta de regulació i bastiment de muntatge.

BEK1PV01

 €600,00u. Reixa exterior d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl.lica, de la marca TROX
model AWG, de 1.385x1.320mm., amb bastiment de
muntatge.

BEKNPV01

 €211,00u. Comporta antiretorn per sobrepressió, de 800x800mm.BEKQPV01

 €1.826,10u. Caixa de ventilació de la marca AIRTÈCNICS model
THEBE-630-4, de 15.000m3/h. a 30mmca., amb motor de
5,50kW., apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400°
C-2 h), trifàsica per a 400 V., recolzada damunt de 4
silen-blocks.

BEM3PV01

 €1.665,00u. Ventilador de la marca SOLER & PALAU model
THGT-4-710-7-20, de 15.000m3/h. a 25mmca., amb motor
de 2,20kW., apte per a extracció de fums en cas d'incendi
(400° C-2 h), trifàsic per a 400 V., recolzat damunt de 4
silent-blocks.

BEM3PV02
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 €180,20U CONTROLADOR DDC PER REGULACIÓ Y CONTROL D'
INSTAL.LACIONS PROCESSADOR 68334 DE 32 BIT,
16,78 MHZ,TEMPS DE CICLE:1S.MEMORIA: 128 KBYTES
SRAM AMB BATERÍA (5 ANYS), 256 KBYTES FLASH
ROM ACTUALITZABLE. RELLOTGE DE QUARÇ AMB
PRECISSIÓ DE 30 SEG/MES. 5 ZONES HORARIES
SETMANALS, AMB 20 PERÍODES FESTIUS A L' ANY,
AMB FUNCIONAMIENT AUTONOM. ALIMENTACIÓ: 220
VAC -15+10% 50-60HZ 13 VA MAX. PROTECCIO AMB
REARMAMENT AUTOMÀTIC. COMUNICACIONS: ANELL
2 FILS SERIE, LLAÇ DE CORRENT 20 MA, RECEPTOR
OPTOAILLAT (SENSE POLARITAT), REGENERACIÓ DE
SEÑAL A CADA CONTROLADOR. VELOCITAT DE
TRANSMISSIÓ: 19K2, 9K6, 1K2. AMB LED INDICADOR D'
ANELL OK. DIMENSIONS: AMPLE 158 X ALT 142 X
PROFUNDITAT 71 MM. ENTRADES 12 BITS DE
RESOLUCIÓ(4096 STEPS): ANALOGIQUES: +/- 0,5 %
DEL RANG. ESCALAT Y LINEALITZACIÓ PER
PROGRAMA. DIGITALS: LLIURE DE TENSIÓ,
ALIMENTADA A 24 V CC, COMPTATGE DE POLSOS MAX
32HZ. SORTIDES: ANALÓGIQUES: 0-10V, 20MA MAX.
RESOLUCIÓ 11 BIT (2048 STEPS).PRECISIÓ: +/- 0,5 DEL
RANG. DIGITALS. GENERACIÓ Y ENVIAMENT D'
ALARMES D' INSTALACIÓ AMB TEXT DESCRIPTIU DES
DEL PROPI CONTROLADOR. COMUNICACIÓ ENTRE
CONTROLADORS SENSE NECESITAT D' EQUIPS
AUXILIARS. PROGRAMACIÓ PER BLOCS FUNCIONALS.
10 BANCS HISTÓRICS DE 1000 VALORS C/U,AMB
INTERVALS PROGRAMABLES DE 1 SEG A 24 H.
MODEL: IQ211/220/P MARCA: CONTROLLI.

BEVC2104

 €7,25U MÓDUL DE RELÉ AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA,
PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI,
MODEL: SRM/24

BEVC2205

 €1.585,50U ORDINADOR PC COMPATIBLE. CONFIGURACIÓ
MÍNIMA: PROCESSADOR PENTIUM 3 GHZ, 512 MB RAM.
DISC DUR 40 GB, DISQUETERA 3-1/4'' I LECTOR DE CD
ROM. GRÀFICS SVGA. MONITOR 17´´. 2 PORTS SÉRIE, 1
PARALEL, 2 USB. 4 SLOTS PCI. MOUSE, TECLAT.
IMPRESORA D' ALARMES MATRICIAL. SISTEMA
OPERATIU WINDOWS 2000. MODEL: PC/PIV/W. MARCA:
CONTROLLI

BEVC2401
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 €931,04U PROGRAMARI DE SUPERVISIÓ I NODE DE
COMUNICACIONS PER PC. UTILITAT WINDOWS,
COMPATIBLE EN FUNCIONAMIENT MULTITASCA AMB
ALTRES APLICACIONS. ACCÉS A XARXA TREND
MITJANÇANT CONNEXIÓ DIRECTA, TELEFÓNICA O A
TRAVÉS D'ETHERNET. PRESENTACIÓ DE VALORS EN
TEMPS REAL SOBRE PANTALLES GRÀFIQUES.
POSIBILITAT D' INCORPORAR IMATGES GRÁFIQUES
DIGITALITZADES, ANIMACIONS, VIDEO I SÓ. SENSE
LÍMIT SOFTWARE DEL NÚMERO DE INSTALACIONS,
PANTALLES NI DE PUNTS DE CONTROL. PROTECCIÓ
DE LICÈNCIA PER PROGRAMARI. UTILITAT DE
SEGURETAT AMB CAPACITAT ILIMITADA D'USUARIS.
VISUALITZACIÓ I ENREGISTRAMENT DE DADES
HISTÓRIQUES . SELECCIÓ D' ALARMES SEGONS
CRITERIS. REENVIAMENT D' ALARMA A
´´BUSCAPERSONES´´, TELEFON MÓBIL, CORREU
ELECTRÓNIC I/O CENTRES DE SUPERVISIÓ REMOTS.
APLICACIÓ DE CALENDARIS PER PLANIFICACIONS
HORARIES. NODE DE COMUNICACIONS NETB/CNC PER
MUNTATGE MURAL, ALIMENTACIÓ 220V CA. MODEL:
SWR/962L. MARCA: CONTROLLI.

BEVC2402

 €1.269,61U PROGRAMARI DE SUPERVISIÓ I NODE DE
COMUNICACIONS PER PC. UTILITAT WINDOWS,
COMPATIBLE EN FUNCIONAMIENT MULTITASCA AMB
ALTRES APLICACIONS. ACCÉS A XARXA TREND
MITJANÇANT CONNEXIÓ DIRECTA, TELEFÓNICA O A
TRAVÉS D'ETHERNET. PRESENTACIÓ DE VALORS EN
TEMPS REAL SOBRE PANTALLES GRÀFIQUES.
POSIBILITAT D' INCORPORAR IMATGES GRÁFIQUES
DIGITALITZADES, ANIMACIONS, VIDEO I SÓ. SENSE
LÍMIT SOFTWARE DEL NÚMERO DE INSTALACIONS,
PANTALLES NI DE PUNTS DE CONTROL. PROTECCIÓ
DE LICÈNCIA PER PROGRAMARI. UTILITAT DE
SEGURETAT AMB CAPACITAT ILIMITADA D'USUARIS.
VISUALITZACIÓ I ENREGISTRAMENT DE DADES
HISTÓRIQUES . SERVIDOR ETHERNET PER A
SUPERVISIÓ REMOTA MITJANÇANT MICROSOFT
INTERNET EXPLORER AMB 3 ACCESSOS SIMULTANIS.
SELECCIÓ D' ALARMES SEGONS CRITERIS.
REENVIAMENT D' ALARMA A ´´BUSCAPERSONES´´,
TELEFON MÓBIL, CORREU ELECTRÓNIC I/O CENTRES
DE SUPERVISIÓ REMOTS. APLICACIÓ DE CALENDARIS
PER PLANIFICACIONS HORARIES. NODE DE
COMUNICACIONS NETB/CNC PER MUNTATGE MURAL,
ALIMENTACIÓ 220V CA. MODEL: SWR/962S. MARCA:
CONTROLLI.

BEVC2403

 €327,14U LLICENCIA ADICIONAL PER A PROGRAMARI SWR/962S
FINS UN MÀXIM DE 25 LLICENCIES PER SERVIDOR.
MODEL: SWR/962S/UP. MARCA: CONTROLLI.

BEVC2404
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 €846,40U NODE COMUNICACIONS ENTRE XARXA ETHERNET I
XARXA TREND. PROPORCIONA ACCÉS A XARXA
TREND DESDE XARXA ETHERNET A 4 SUPERVISORS
DE FORMA SIMULTÁNIA. XARXA TREND 19K2 KBAUD,
ANELL SÈRIE 2 FILS, BUCLE DE CORRENT 20 MA.
CONNEXIÓ OPTOACOBLADA SENSE POLARITAT.
CONNEXTOR ETHERNET 10 BASE T. PROTOCOL
TCP/IP. CONNECTOR D15 PER A TRANSCEIVER
ETHERNET EXTERN (COAXIAL, FIBRA OPTICA,
RADIOFREQUENCIA.). ALIMENTACIÓ 220V CA 18 MA.
PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC.
CONDICIONS AMBIENTALS 0 A 45ºC, 0 A 95% HR,
SENSE CONDENSACIÓ. PROTECCIÓ IP 40. MODEL:
DG2614. MARCA: CONTROLLI.

BEVC2501

 €744,84U NODE COMUNICACIONS PER L'ACCÈS DE DISPOSITIUS
RS232 A LA XARXA TREND. PROPORCIONA ACCÉS A
XARXA A DISPOSITIUS COM NDP, SUPERVISORS O
CONVERTIDORS DE PROTOCOL. MUNTATGE MURAL O
A FONS DE QUADRE. ALIMENTACIÓ 220V CA 6VA.
PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÁTIC.
PROTECCIÓ IP40. DIMENSIONS: AMPLE 310 X ALT 185
X PROFUNDITAT 55. CONNEXIÓ A XARXA TREND 2
FILS, BUCLE DE CORRENT 20 MA, RECEPTOR
OPTOACOBLAT SENSE POLARITAT. MODEL:
NETB/CNC. MARCA: CONTROLLI.

BEVC2601

 €592,49U NODE COMUNICACIONS ENTRE XARXA TREND Y
XARXA LON. XARXA TREND 19K2 BAUD, ANELL SÈRIE 2
FILS, BUCLE DE CORRENT 20 MA, CONNEXIÓ
OPTOACOBLADA SENSE POLARITAT. XARXA LON
FTT10. TOPOLOGÍA LLIURE 78KBAUD. CONNEXIÓ
AILLADA PER TRANSFORMADOR. POSIBILITAT DE
CONNECTAR TARJES D' INTERFACE A LON
DIFERENTS DE FTT10. ALIMENTACIÓ 220V
18VA.PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC.
DIMENSIONS 300 X 180 X 150 MM. CONDICIONS
AMBIENTALS 0 A 45ºC, 0 A 95%HR. IP40. MODEL:
NETB/LINC. MARCA: CONTROLLI.

BEVC2602

 €923,03U NODE COMUNICACIONS PER CONEXIÓ DE XARXA
TREND A XARXA TELEFONICA. MUNTATGE MURAL O A
FONS DE QUADRE. ALIMENTACIÓ 220V CA 6VA.
PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÁTIC.
PROTECCIÓ IP40. DIMENSIONS: AMPLE 310 X ALT 185
X PROFUNDITAT 55. CONNEXIÓ A XARXA TREND 2
FILS, BUCLE DE CORRENT 20 MA, RECEPTOR
OPTOACOBLAT SENSE POLARITAT. MODEL:
NETB/TMNH. MARCA: CONTROLLI.

BEVC2605
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 €3.268,45U CONTROLADOR DDC PER INTERFACE AMB SISTEMES
DE TERCERS, PROCESSADOR 68334 DE 32 BIT, 16,78
MHZ,TEMPS DE CICLE:5S.MEMORIA: 128 KBYTES SRAM
AMB BATERÍA (5 ANYS), 256 KBYTES FLASH ROM
ACTUALITZABLE. RELLOTGE DE QUARÇ AMB
PRECISSIÓ DE 30 SEG/MES. AMB FUNCIONAMIENT
AUTONOM. ALIMENTACIÓ: 220 VAC -15+10% 50-60HZ
13 VA MAX. PROTECCIO AMB REARMAMENT
AUTOMÀTIC. COMUNICACIONS: ANELL 2 FILS SERIE,
LLAÇ DE CORRENT 20 MA, RECEPTOR OPTOAILLAT
(SENSE POLARITAT), REGENERACIÓ DE SEÑAL A
CADA CONTROLADOR. VELOCITAT DE TRANSMISSIÓ:
19K2, 9K6, 1K2. AMB LED INDICADOR D' ANELL OK.
DIMENSIONS: AMPLE 230 X ALT 181 X PROFUNDITAT
70 MM. MODEL: DG2622. MARCA: CONTROLLI.

BEVC2606

 €244,94U QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE211MBEVC2701

 €45,20U QUADRE ELÈCTRIC DE PLASTIC CE211PBEVC2704

 €29,54H POSADA EN FUNCIONAMENT IQBEVC2800

 €5,57H PROGRAMACIO DE PANTALLA PER SISTEMA DE
GESTIO. MODEL:HTOP MARCA: CONTROLLI.

BEVC2801

 €38,83PP P.P. DE CABLEJATBEVC3000

 €4,00u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu
alt

BEW52000

 €15,48m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 4´´, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF11D200

 €16,26m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 3´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF21B200

 €2,11m Tub de coure semidur de 15 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm

BF526300

 €2,54m Tub de coure semidur de 18 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm

BF528300

 €3,14m Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm

BF529300

 €2,96m Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131

BFB1C400

 €2,04m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per
a canonades de 15 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de
gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C
de 0,040 W/mK i no propagador de la flama

BFQ3N5H0

 €2,27m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per
a canonades de 18 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de
gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C
de 0,040 W/mK i no propagador de la flama

BFQ3N6H0
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 €2,48m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per
a canonades de 22 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de
gruix de de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C
de 0,040 W/mK i no propagador de la flama

BFQ3N7H0

 €21,55u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de
diàmetre 4´´, per a soldar

BFW11D20

 €63,54u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 3´´, per a roscar

BFW21B10

 €0,99u Accessori per a tubs de coure semidur, de 15 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

BFW526B0

 €1,21u Accessori per a tubs de coure semidur, de 18 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

BFW528B0

 €1,52u Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

BFW529B0

 €35,20u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFWB1C05

 €2,29u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre sense soldadura, de diàmetre 4´´, soldat

BFY11D20

 €2,65u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3´´, roscat

BFY21B10

 €0,19u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

BFY526B0

 €0,23u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

BFY528B0

 €0,27u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

BFY529B0

 €0,16u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB1C05

 €0,21u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic sense halògens, per a canonades de 15 mm de
diàmetre exterior, de 13 mm de gruix promig, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 17 mm

BFYQN5H0

 €0,22u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic sense halògens, per a canonades de 18 mm de
diàmetre exterior, de 13 mm de gruix promig, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 20 mm

BFYQN6H0

 €0,24u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic sense halògens, per a canonades de 22 mm de
diàmetre exterior, de 13 mm de gruix promig, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm

BFYQN7H0

 €360,00u. Detector de fallada de fase (DTF) de la marca
ABB.METRÓN.

BG13LL01
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 €315,00u. Quadre de PVC de la marca GEWISS model Q-DIN-18,
sèrie 68Q-DIN, estanc grau de protecció IP-55, referència
GW-68-208, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat
en l'esquema unifilar.

BG13PV10

 €311,01u. Aparellatge del subquadre de les bombes contra
inundacions S.B., de la marca ABB-METRÓN, indicat en
l'esquema unifilar corresponent.

BG1APA01

 €1.949,40u. Aparellatge del subquadre de baixa tensió del centre de
transformació S.B.T.-C.T., de la marca ABB-METRÓN,
indicat en l'esquema unifilar corresponent.

BG1APA02

 €10.307,70u. Aparellatge del quadre general de distribució C.G.D., de la
marca ABB-METRÓN, indicat en l'esquema unifilar
corresponent.

BG1APA03

 €171,00u. Aparellatge del subquadre ascensor S.A., de la marca
ABB-METRÓN, indicat en l'esquema unifilar corresponent.

BG1APA04

 €6.347,70u. Aparellatge del subquadre aparcament subministrament
normal S.A.N., de la marca ABB-METRÓN, indicat en
l'esquema unifilar corresponent.

BG1APA05

 €8.162,10u. Aparellatge del subquadre aparcament subministrament
socors S.A.S., de la marca ABB-METRÓN, indicat en
l'esquema unifilar corresponent.

BG1APA06

 €266,01u. Envoltant del subquadre de les bombes contra inundacions
S.B., metàl·lic del tipus modular, de la marca ABB-METRÓN
model ArTu, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de
sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb clau.

BG1APE01

 €961,20u. Envoltant del subquadre de baixa tensió del centre de
transformació S.B.T.-C.T., metàl·lic del tipus modular, de la
marca ABB-METRÓN model ArTu, proveït amb sòcol, amb
borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent
amb pany amb clau.

BG1APE02

 €4.840,20u. Envoltant del quadre general de distribució C.G.D., metàl·lic
del tipus modular, de la marca ABB-METRÓN model ArTu,
proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies,
amb porta transparent amb pany amb clau.

BG1APE03

 €356,40u. Envoltant del subquadre ascensor S.A., metàl·lic del tipus
modular, de la marca ABB-METRÓN model ArTu, proveït
amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb
porta transparent amb pany amb clau.

BG1APE04

 €7.344,00u. Envoltant del subquadre aparcament subministrament
normal S.A.N., metàl·lic del tipus modular, de la marca
ABB-METRÓN model ArTu, proveït amb sòcol, amb borns
d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb
pany amb clau.

BG1APE05

 €7.354,80u. Envoltant del subquadre aparcament subministrament
socors S.A.S., metàl·lic del tipus modular, de la marca
ABB-METRÓN model ArTu, proveït amb sòcol, amb borns
d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb
pany amb clau.

BG1APE06
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 €2,23m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG21H710

 €3,25m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG21H810

 €9,31m Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG21HB10

 €26,80m. Canal metàl.lica de planxa d'acer galvanitzada, llisa, cega,
amb tapa, de 200x100 mm. i 1mm. de gruix, de la marca
CIMEL model BP-200x100/1.

BG2BLL01

 €5,39m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x35
mm2

BG31E900

 €16,08m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x120
mm2

BG31ED00

 €1,98m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2

BG31G300

 €2,52m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2

BG31G400

 €3,25m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x4
mm2

BG31H400

 €4,79m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x6
mm2

BG31H500

 €4,07m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x4
mm2

BG31J400

 €2,15m. Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, AX-FP, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x1,5 mm2

BG31PV02

 €60,14m. Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x240
mm2

BG31PV10

 €29,00m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolarpolar de secció 3x70
mm2

BG31PV11

 €28,20u. Terminal de connexió per a interior, tipus RAYCHEM.BG31U002

 €1,53m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2BG380A00
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 €25,16u. Banqueta de seguretat aïllant per a mitjana tensió.BG43UZ01

 €30,72u. Perxa de seguretat per a mitjana tensió.BG43UZ02

 €12,97u. Joc de 2 guants de seguretat aïllants de cautxú per a mitjana
tensió.

BG43UZ03

 €26,89u. Armari per a peces auxiliars de seguretat per a mitjana
tensió.

BG43UZ04

 €8,61u. Joc de plaques de senyalització i funcionament per a centre
de transformació en mitjana tensió.

BG43UZ05

 €9,33u. Joc de plaques indicadores de perill de mort per a centre de
transformació en mitjana tensió.

BG43UZ06

 €11,96u. Placa d'indicació de primers auxilis per a centre de
transformació en mitjana tensió.

BG43UZ07

 €26,89u. Material de seguretat auxiliar per a centre de transformació
en mitjana tensió.

BG43UZ08

 €225,00u. Regulació de nivell per a pou d'esgotament, del tipus de boia
de mercuri.

BG4RPV01

 €3,40u. Interruptor unipolar de 10A. amb grau de protecció IP-65,
marca LEGRAND sèrie PLEXO-55.

BG62PV01

 €4,28u. Presa de corrent de 10/16A. F+N+PT tipus schuco amb grau
de protecció IP-65, marca LEGRAND sèrie PLEXO-55.

BG63PV01

 €3.040,20u. Bateria de condensadors trifàsica de la marcaa CIRCUTOR
model VARI-6-110-400, formada per 6 etapes de 10+(5x20)
kVAr., amb un total de 110 kVAr., trifàsica a 400 V. 50Hz.,
de funcionament automàtic, amb interruptor manual en
capçalera de 250 A. IV pols.

BGB1PV01

 €22.455,00u. Grup electrogen de la marca ELECTRA MOLINS model
EMJ-135 insonoritzat, automàtic, amb quadre de control
AUT-MP-10E, per a una potència de 135kVA. en
emergència i 123kVA. en servei continu, a 400V. 50Hz.
3F+N; amb motor dièsel JOHN DEERE, alternador
LEROY-SOMER, bateria a 12V. 125Ah. Incloent silenciador
crític i interruptor automàtic a la sortida de 250A. IV pols.

BGC1PV01

 €153,00u. Joc de silent-blocks per a grup electrogen de la marca
ELECTRA MOLINS model EMJ-135.

BGC1PV02

 €1.278,00u. Quadre de commutació automàtica per a grup electrogen de
200A. 400V. 50Hz., de la marca ELECTRA MOLINS model
QC-200.

BGC1PV03

 €10,01u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300
µm

BGD12220

 €4,50u. Soldadura aluminotèrmica.BGDZ00P2

 €9,35u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina
de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

BGDZ1102
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 €19.269,07u. Transformador de potència del tipus en sec encapsulat en
resines epoxi, de la marca ALKARGO, de 630kVA. de
potència, tensió primària 25kV., tensió secundària 3x420V.,
grup de connexió DIN-11, segons especificacions de
memòria i plec de condicions, inclòs transport i col·locació en
obra.

BGG1PS01

 €4.834,80u. Cel·la de línia de la marca ORMAZABAL, tipus CGM-36-L2,
amb interruptor rotatiu, segons especificacions de memòria i
plec de condicions.

BGH2SF03

 €7.932,60u. Cel·la de protecció de transformador per ruptofusibles de la
marca ORMAZABAL, tipus CMP-F-36-L2, aïllament de
36kV., sistema modular, tensió nominal 25kV., intensitat
nominal 630A./16kA., amb comandament manual tipus BR
amb bobina de disparament, amb relè EKOR RPT,
captadors capacitius i 3 borns M-400-LR, segons
especificacions de memòria i plec de condicions.

BGH5PS01

 €17,60m. Conductor de 18/30kV. d'alumini de 1x150mm2. tipus
RHV-XV-H-16.

BGK2SF01

 €0,13u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €0,42u Part proporcional d'accessoris per a canals metàl.liquesBGW2B000

 €0,28u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

BGW62000

 €0,29u Part proporcional d'accessoris per a endollsBGW63000

 €3,44u Part proporcional d'accessoris per a bateries de
condensadors

BGWB1000

 €0,12u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

BGY38000

 €3,67u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BGYD1000

 €43,41u. Llumenera fluorescent marca SISTEMAS TÉCNICOS DE
ILUMINACIÓN model ST-50, de 1x58W. AF. 230V. 50Hz.

BH11PV01

 €9,38u. Llumenera formada a base d'aplic de superfície protegit amb
vidre i malla metàl·lica amb grau de protecció IP-65, amb
portalàmpades ceràmic amb rosca E-27 per a làmpada
d'incandescència tipus estàndard de 100W. 230V.

BH32PV01

 €88,77u. Llumenera d'emergència de la marca LEGRAND model
615-17, amb grau de protecció IP-65, amb 1 làmpada
fluorescent de 11W., de 650 lúmens i 1 hora d'autonomia,
proveïda amb marc per a encastar en cel ras o per a
instal·lació en superfície.

BH61PV01

 €45,90u. Llumenera fluorescent de 1x58W., estanca amb grau de
protecció IP-65, de la marca SISTEMAS TÉCNICOS DE
ILUMINACIÓN, model HZPE-158-HF, amb equip AF. 230V.
50Hz., amb reactància electrònica.

BHB1PV01

 €15,39u. Reactància electrònica per a tub fluorescent de 1x58W.BHGWRQ58
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 €3,39u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de
llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de
color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=85

BHU81154

 €0,49u. Làmpada d'incandescència tipus estàndard de 100W. 230V.
50Hz.

BHW1CM11

 €0,41u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

BHW61000

 €36,51u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a
60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements de fixació i
suport mural

BJ13B212

 €179,61u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, amb els
elements de fixació i per a col.locar sobre el paviment

BJ14BB1P

 €68,65u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

BJ1AB21P

 €35,88u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma per a abocador
de porcellana vitrificada, preu alt

BJ1ZBB02

 €7,50kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

BJ1ZS000

 €44,44u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

BJ239111

 €11,45u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada,
mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

BJ24A121

 €38,84u Aixeta de classe mescladora per a aigüera, mural per a
muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

BJ28212A

 €5,45u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm,
per a connectar al ramal de PVC

BJ33B7PG
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 €27.069,24u Materials per a ascensor elèctric d'adherència adaptat per a
minusvalids amb maquinaria integrada en forat, mod.
''KONE FORUM 430'' del tipus ''KONE MONOSPACE'' o
equivalent, per a 8 persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, 6 parades (20 m aprox.),
doble embarcament en cabina a 180, maniobra dúplex,
portes d'acces PF-30 corredisses automatiques de 90x200
cm d'acer inoxidable satinat, cabina de dimensions mínimes
interiors: 110x1400x210 cm, amb portes corredisses
automatiques d'acer inoxidable satinat, amb cèl·lula
fotoelèctrica en marcs de les mateixes. Passamans i sòcols i
acabat resistent de cabina. Equip d'il·luminació, botonera de
cabina, il·luminació i alarma d'emergència, medidor de
càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de
pisos amb pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i
numèric i sonor, apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i
citòfon. Queden inclosos els elements com: ganxo per
muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari
de llums, dintells metàl·lics sobre les portes etc...S'inclou
projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de
la Generalitat, i 1 any de garantia. Mides forat 165x2010 cm,
mides fosat 115 cm i sobrerecorregut 350 cm.

BL7902ER

 €27,86u. Detector òptic de fum convencional. Basat en la dispersió de
la llum infraroja que produeix el fum al interposar-se entre un
emissor i un receptor d'infrarojos. Ràpida detecció de focs.
Es subministra amb caputxó protector de posada en servei.
Dotat d'òptima sensibilitat i protecció contra falses alarmes
produïdes per vibracions, insectes o soroll elèctric. Compleix
EN 54 Pt 7. Dimensions: diàmetre 108 x 60 mm. amb base
superfície i diàmetre 140 x 38 mm amb base cel ras.
Referència: PLANA FÀBREGA FOC007002.

BM11PV01

 €15,02u. Detector de temperatura termovelocimètric convencional.
Basat en l'increment de temperatura en funció del temps
mitjançant termistor electrònic, amb engegada de seguretat
fixa a 58º C. Led indicador de foc i sortida de led remot.
Compensació automàtica del nivell de contaminació. Es
subministra amb caputxó protector de posada en servei.
Compleix EN 54 Pt 5. Dimensions: diàmetre 108 x 60 mm
amb base superfície i diàmetre 140 x 38 mm amb base cel
ras. Referència PLANA FÀBREGA: FOC007003.

BM11PV02

 €6,48u. Base superfície amb diode per a detectors convencionals.
Referència PLANA FÀBREGA: FOC007022.

BM11PV03

 €2,54u. Sòcol per a muntatge de detectors en superfície amb tub
vist. Referència PLANA FÀBREGA: FOC007027.

BM11PV04

 €62,42u. Aïllador de línia. Permet la supervisió de la línia de detecció
en cas de curtcircuits, circuits oberts i derivaciones a terra.
Incorpora LED indicador d'estat. Dimensions: 30 x 106 mm.
Pes: 80 g. 1 aïllador cada 20 ó 25 elements
aproximadament. Màxim 16 aïlladors per llaç. NO OCUPA
DIRECCIÓ AL LLAÇ. Marca: PLANA FÀBREGA. Referència
PLANA FÀBREGA: FOC017071.

BM11PV05



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €68,54u. Detector de monòxid de carboni amb cobertura d'uns
200m2. a una alçada de 2,00m., segons la normativa UNE
100-166-92. Garanteix una resolució mitjana de 9 ppm
durant els cinc anys de vida útil del semiconductor.
Homologat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Dimensions: 104mm. de diàmetre i 88mm. d'alçada (amb
base per a muntatge en tub inclosa). Connexionat de 3 fils
de 1,5mm2. Marca PLANA FÀBREGA model GAS000203.

BM11PV10

 €1.417,50u. Central de detecció analògica direccionable de 1 llaç amb
capacitat de 127 elements per llaç, els elements estan
supervisats constantment des de la central, amb
compensació dels canvis de sensibilitat. Pantalla de 4 línies
de 40 caràcters per línia en LCD que indica les incidències
d'alarma i ajuda en programació. Filtres de selecció
d'incidències (alarma, avaria, etc.) mitjançant software de
lògica difusa. -24 LEDS d'alarma de zona. Port RS-232 per a
connexió a PC que facilita la programació i el
telemanteniment. Port paral·lel per a sortida d'impressora.
Gestió fins a 768 entrades/sortides direccionables. Cablatge
en llaç o en estrella de fins a 3 km. 4 circuits de sirena
supervisats. 2 circuits de transmissió supervisats. Font
d'alimentació de 24 Vcc/ 4 A. Compleix amb la Normativa
Europea EN-54 Part 2 i 4. Dimensions: 445 (alt) x 665
(ample) x 120 mm (fondària). Referència PLANA FÀBREGA:
FOC017201.

BM12PV01

 €113,59u. Mòdul de relé direccionable. Disposa d'un contacte lliure de
tensió per al control d'equips remots. Disposa de led
indicador d'activació del mòdul. Incorpora un Dip Switch de 7
segments per a configuració única d'una direcció al llaç.
Commutació: intensitat màxima 1,5 A., tensió màxima 30
Vcc. Referència PLANA FÀBREGA: FOC017085.

BM12PV04

 €109,58u. Font d'alimentació estabilitzada 24 Vcc/3A. Regulable i
curtcircuitable, en caixa metàl·lica amb capacitat per a 2
bateries. Tensió d'alimentació: 230Vca. 50Hz. Sortida de
tensió de treball: 24 Vcc. Alimentació: 3 A. Referència
PLANA FÀBREGA: ALA009004.

BM12PV05

 €288,45u. Central de detecció de monòxid de carboni de 1 zona
ampliable fins a 4 zones que pot alimentar i controlar fins a
56 detectors, connectats amb línies de 3 conductors.
Disposa de 8 nivells programables de ventilació, memòria
d'alarmes/ ventilacions/ avaries. Sortida relè NA/NC d'alarma
general i de ventilació per cada zona. Homologat pel
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Consum: 25W.
a 230Vac. Dimensions: 365x260x105mm. (ample x alt x
fons). Marca PLANA FÀBREGA model GAS002031.

BM12PV10

 €104,31u. Mòdul d'una zona de detecció addicional per a la central de
detecció de monòxid de carboni DURAN 203. Alimenta i
controla fins a 14 detectors connectats per una línia de 3 fils
de 1,5 mm2. Fins a 3 mòduls adicionals per central.
Col·locació a l'interior de la caixa de la central. Marca
PLANA FÀBREGA. Model: ZONA ADIC. p/203. Referència
PLANA FÀBREGA GAS002035.

BM12PV11
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 €62,01u. Sirena electrònica de 85 dBA, amb llançallampecs
estroboscòpic incorporat. Fabricada amb policarbonat de
color vermell. Per a exteriors, autoprotegida i
autoalimentada. Compleix l'Ordenança Municipal de
l'Ajuntament de Barcelona sobre els dispositius emissors de
senyals acústics, que controla la contaminació per agents
físics. (Art.65). Dimensions: 310x200x55 mm. Referència
PLANA FÀBREGA: FOC008071.

BM13PV01

 €16,31u. Sirena interior electrònica. Potència de sortida: 110 dB a 1m.
Carcassa rectangular de baix perfil fabricada amb plàstic
ABS de color vermell. Grau de protecció IP42. Consum en
funcionament: 4,3 mA a 16-24 Vdc. Dimensions: diàmetre
130 x 105 mm. Referència PLANA FÀBREGA: FOC007081.

BM13PV02

 €151,45u. Mòdul direccionable per a connexió de detectors
convencionals. Disposa d'una línia de detecció
convencional per a connexió de 20 detectors convencionals.
Supervisió de circuit obert i curtcircuit. Incorpora un Dip
Switch de 7 segments per a configuració d'una direcció
única al llaç. Possibilitat d'alimentació externa de 24 Vcc.
Referència PLANA FÀBREGA: FOC017083.

BM13PV03

 €20,25u. Sirena piezoelèctrica per a ús en interiors. Alimentació a
12V. CC., consum 110mA. Nivell acústic mitjà a 1,00m. de
110dB. Dimensions 110x110x55mm. Marca PLANA
FÀBREGA model 5SS4SSAUA1.

BM13PV10

 €7,19u. Polsador manual d'alarma d'incendi convencional. Activació
mitjançant trencament de vidre amb una resistència per a
circuit d'alarma de 680 Ohm., 6 terminals de connexió i vidre
intercanviable. Inclou base per a muntatge en superfície.
Color vermell. Compleix la norma BS-5839 parts 1 i 2.
Dimensions: 87 x 87 x 32 mm. Pes: 125 g. Referència
PLANA FÀBREGA: FOC007051.

BM14PV01

 €867,31u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada

BM211420

 €62,00u. Platina de companyia d'aigües per a ramal de diàmetre
80mm., muntada en troneta encastada al paviment.

BM21PV01

 €144,50u Connexió d'alimentació, tipus IPF-41, per a columna seca,
amb connexió a la canonada de 3´´ de diàmetre i connexió
siamesa amb enllaços de 70 mm de diàmetre, amb
bastiment i porta per a exterior

BM221110

 €82,80u Boca de sortida de planta, tipus IPF-39, per a columna seca,
amb connexió a la canonada de 2´´1/2 de diàmetre i
connexió siamesa amb enllaços de 45 mm de diàmetre, amb
bastiment i porta per a interior

BM222220

 €249,77u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre (BIE-25),
amb mànega de 25 m, amb armari

BM231440

 €38,23u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611

 €110,61u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BM313511
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 €69,03u. Extintor de CO2 de 5kg. de capacitat, amb pressió
incorporada, inclòs el suport per a penjar en paret,
degudament homologat.

BM31CO05

 €26,58u Armari per a extintor per a muntar superficialmentBM3A1000

 €0,80m. Mànega de 2 conductors de coure polit flexible de 1,5 mm2.
aïllats amb PVC, amb pantalla de trena de coure polit de
60% de cobertura, impedància 13,3 W/km. Tensió de prova
2.500 V. Tensió de servei 500 V. No propagador de flama i
llire d'halògens. Cobertura exterior de PVC. Referència
PLANA FÀBREGA: CAB017031.

BMD6PV01

 €1,55m. Mànega de 3 conductors de coure polit flexible de 1,5mm2.
de secció Classe V, aïllats amb PVC TI2. Tensió nominal
500V. Cobertura exterior de PVC TM5. Referència PLANA
FÀBREGA CAB950079.

BMD6PV10

 €3,07u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar
mecànicament

BMDBU005

 €123,00u. Detector ultrasònic amb led lluminós vermell, verd i blau; a
situar damunt de cada plaça d'aparcament, de la marca
MABYCSA.

BMDWCC20

 €120,00u. Concentrador (router) com a gestor de places d'aparcament
en cada planta, de la marca MABYCSA.

BMDWCC22

 €400,00u. Rètol indicador a base de leds, a situar en cada planta, de la
marca MABYCSA.

BMDWCC23

 €400,00u. Rètol indicador a base de leds, a situar en cada plaça
reservada per a persones amb mobilitat reduïda, de la
marca MABYCSA.

BMDWCC24

 €1.087,00u. Rètol indicador a base de leds, a situar en l'entrada general,
de la marca MABYCSA.

BMDWCC25

 €1.411,00u. Ordinador de cabina de control d'aparcament, de la marca
MABYCSA.

BMDWCC26

 €4.492,00u. Software de gestió de places d'aparcament ''place car
server'', de la marca MABYCSA.

BMDWCC27

 €153,00u. Detector magnètic de vehicles de la marca MABYCSA
model MDA-20. Element electrònic connectat amb
l'expenedor que, davant la presència del vehicle (evita
l'extracció de tickets peatonalment), ordena la sortida del
ticket.

BMDWPV01
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 €6.456,00u. Emissor de tickets i lector d'abonats de la marca MABYCSA
model EPS-740. Emissor de tickets amb gravació magnètica
central i impressió digital. Tractament amb validació de les
targetes d'abonats. Composat per: Greup de gravació
magnètica en banda central. Numeració de cada ticket
emès. Impressió visual de dades (nº de tiquet, data i hora).
Lector motoritzat per a control d'abonats. Lectura de targetes
en les 4 posicions. Dipòsit porta-tickets amb capacitat per a
5.000 tickets. Pantalla LCD 1/4 VGA d'informació a l'usuari.
Visió permanent de data, hora i missatges. Funcionament en
xarxa o autònom. Connexió i diàleg amb la central de gestió.
carcassa d'alumini protegida amb imprimació, pintat
metal·litzat al foc. Elements interiors en acer inoxidable 18/8.
Senyal òptic i acústic d'emissió de ticket. Interfonia
incorporada.

BMDWPV02

 €652,00u. Lector xip de proximitat de la marca MABYCSA model
LPC-740. Incorporat en moble expenedor d'entrada. Lector
xip de proximitat per a abonats, descompte, etc.

BMDWPV03

 €1.960,00u. Barrera automàtica per a pàrking de la marca MABYCSA
model MBP-720.

BMDWPV04

 €153,00u. Detector magnètic de vehicles de la marca MABYCSA
model MDA-20. Element electrònic connectat amb el lector
de sortida que, davant la presència d'un vehicle (evita la
introducció del ticket o targeta peatonalment), ordena a
l'equip la seva posada en servei per a comprovació de
lectura.

BMDWPV05

 €5.373,00u. Lector de tickets i lector d'abonats de la marca MABYCSA
model SPS-740. Equip electrònic per a controlar la validesa
del ticket horari i de les targetes d'abonats. Composat per:
Grup de lectura i gravació magnètica en banda central.
Lectura de tickets i targetes en les 4 posicions. Lector
motoritzat per a control d'abonats. Activa l'obertura de la
barrera de sortida, si les dades llegides són correctes.
Control de numeració del ticket. Els tickets accesptats i
llegits, després de la seva comprovació, són esborrats i
invalidats. Pantalla LCD 1/4 VGA d'informació a l'usuari.
Visió permanent de data, hora i missatges. Funcionament en
xarxa o autònom. Connexió i diàleg amb central de gestió.
Carcassa d'alumini protegida amb imprimació, pintat
metal·litzat al foc. Elements interiors en acer inoxidable 18/8.
Senyal òptic i acústic d'emissió de ticket. Interfonia
incorporada.

BMDWPV06



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16.857,00u. Caixer automàtic de la marca MABYCSA model CPS-740.
Amb les següents característiques. Acceptació de fins a 16
tipus de monedes diferents. Acceptació de (0,05 - 0,10 - 0,20
- 0,50 - 1 - 2 Euros). Dispositiu automàtic de reciclatge i
emplenat per a devolució de canvi. Composat pels següents
elements: Monitor color TFT 12'' d'informació a l'usuari.
Informació en 4 idiomes seleccionables. Lector motoritzat de
tickets magnètics per a càlcul de tarifa. Cobrament
d'abonats. Renovació d'abonaments. Lectura ticket i targetes
abonats en les 4 posicions. Lector xip de proximitat per a
abonats, descomptes, etc. (opcional). Acceptació de
pagament amb targetes de crèdit. Lectura de targetes de
crèdit en 2 posicions. Impressora de rebuts justificants de
pagament. Cofre de seguretat de recaptació de monedes.
Ordinador tipus industrial PENTIUM 128Mb RAM, HD 40Gb.
2 ports sèrie, 1 port paral·lel. Emissió d'estadístiques amb
indicació d'hora i import de l'instant de ser retirats els cofres.
Càlcul de tarifes per diferenciació del dia de la setmana, dies
festius, hores diunes, hores nocturnes o tarifes especials.
polsadors d'idiomes, rebuts i anul·lació operació. Sistema
d'alimentació ininterrompuda SAI. Sistema d'alarmes (porta i
cofres). Fitxer de seguretat de totes les operacons. Interfonia
incorporada. Connexió i diàleg amb central de gestió.
Carcassa d'alumini protegida amb imprimació, pintat
metal·litzat al foc. Possibilitat d'alçada adaptable per a
persones amb mobilitat reduïda. Mòdul acceptador de vals
descompte model ATC-540.

BMDWPV10

 €2.550,00u. Lector de bitllets de banc de la marca MABYCSA model
CASH-CODE. Amb les següents característiques: Sentit
d'introducció en les 4 posicions. Cofre amb tancament de
seguretat. Capacitat aproximada 1.000 bitllets. Lector
acceptador de 4 bitllets de banc.

BMDWPV11
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 €12.371,00u. Unitat central de control i cobrament de la marca MABYCSA
model PCM-740. Composada pels següents elements:
Unitat central PC P-IV 3GHz. HacerPower F 1b. Mòdul
512MB de memòria DDR 266/333/400. Disc dur de 40GB.
de seguretat. Doble disc de treball de 40Gb. Targeta de
xarxa 3 Com integrada (Ethernet). Targeta gràfica ATI
64MB. 2 Ports sèrie i 1 port paral·lel. 6 Ports USB 2.0.
Disquetera de 3,5'' 1,44MB. Llicència Windows XP
Professional. Monitor color TFT 17''. Teclat expandit i ratolí.
Lector DVD. Mòdem Us Robotics V92 PCI. Targeta EDSI.
Possibilitat de connexió de fins a 16 terminals per a cada
port de comunicació (extensible). Impressora color d'injecció
de tinta HP. Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI.
Facil·litant la següent informació: Visió de l'estat de barreres,
expenedors de tiquets, caixes automàtiques, cobraments
manuals. Visió en temps real dels comptatges. Software que
incorpora: Gestió d'abonats, tickets (horaris, congrés,
descomptes, prevenda). Estructura i càlcul de terifes.
Estructura i control d'abonats personalitzats. Diàleg entre
tots els perifèrics. Software de connexió amb l'exterior via
modem. Estadístiques de recaptació i balanços.
Estadístiques numèriques i gràfiques d'ocupació. Lector de
ticquests per a càlcul automàtic de tarifes. Calaix
portamonedes i bitllets de la recaptació. Impressora de
rebuts i resum de torns. Display a client. Clau d'accés per a
diferents nivells. validació del ticket per a ésser utilitzat a la
sortida. Codificació per a tot tipus de targetes i tickets. Teclat
de funció consola de control de barreres, expenedors,
lectors, rètol ''P''. Connexió amb unitat central. Lector
incorporat per a tergeta de crèdit i vals.

BMDWPV20

 €153,00u. Detector magnètic de vehicles de la marca MABYCSA
model MDA-20. Element electrònic connectat amb la
barrera, actua com a protecció mentres un vehicle que es
troba sota el radi d'acció del braç de la barrera, i tanca un
cop el vehicle la ha depassat.

BMDWPVA3

 €193,00u. Braç articulat per a barrera automàtica per a pàrking de la
marca MABYCSA model MBP-720.

BMDWPVA4

 €1,65u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000

 €1,51u Part proporcional d'elements especials per a columnes
seques

BMY22000

 €0,55u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

BMY23000

 €0,26u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €30,35u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1/2'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces
d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de
tancament de tefló, preu alt

BN3148K0

 €142,69u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'',
de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de
tefló, preu alt

BN3198K0
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 €302,88u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa,
bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt

BN32B4J0

 €1.640,00u. Electrobomba submergible d'esgotament per a aigües
brutes, de la marca SACI model HT-50-2C-50-2, amb motor
de 4,00CV a 400V. 50Hz., de 13.000 l/h. a 26mca.

BNNOV01

 €964,95u. Amplificador de potència de 480W. (720W. de potència
màxima), 1 entrada de línia balancejada. Entrada: 100V.
Sortida: 70-100V. Resposta en freqüència: 50Hz. a 20kHz.
Alimentació: 230V. ca. Dimensions: 430 x 370 x 145 mm.
Pes: 25kg. Model PHILIPS LBB-1938/00. Referència PLANA
FÀBREGA: SON193800.

BP31PV01

 €1.369,71u. Controlador PLENA V.A.S. S'encarrega de distribuïr les
trucades d'emergència, convencionals i música de fons.
Consta de 6 zones d'altaveus i d'amplificador de 240W.
Compleix la normativa d'evacuació IEC60849. Referència
PLANA FÀBREGA: SON199000.

BP32PV01

 €227,00u. Estació de trucada per a 6 zones. Es connecta a la central
amb cable utp cat5e. Se li poden acoblar fins a 8 teclats de 6
zones. No està supervisada per la central. Referència
PLANA FÀBREGA: SON195600.

BP33PV01

 €53,10u. Projector de sò de paret unidireccional 10 W./90dB. 100V.
nominals. EVAC. Excel·lent reproducció de música i veu.
Resistent a l'aigua i a la pols amb els requeriments de IP65.
Material resistent fabricat amb ABS. Marca BOSCH.
Referència PLANA FÀBREGA: SON950553.

BP35PV01

 €0,48m. Cable coaxial de 75 Ohm. d'impedància característica i
atenuació de 3,3 dB a 10 MHz/100 m. Conductor interior
d'acer-coure de 0,57 mm. de diàmetre i trena de coure.
Diàmetre de la coberta exterior de PVC 6,2 mm. Referència
PLANA FÀBREGA: CAB010176.

BP41PV01

 €0,69m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure,
de 4 parells, categoria 6 FTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265

BP434650

 €0,73m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure,
de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat
reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266

BP434670

 €3,42m Cable de comunicacions de 25 parells, amb pantallaBP43A020

 €9,72u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 6 UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària

BP43C450

 €0,48m. Cable paral·lel bicolor, flexible, de 2 conductors de 1,5 mm2.
de coure electrolític, amb aïllament de PVC, tensió de prova
de 1.500V. i tensió de servei de 250V. Referència PLANA
FÀBREGA: CAB015012.

BP49PV10

 €9,65u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb
connector RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a
encastar

BP7311D3
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 €257,62u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats
d'alçària, de 800x600x500 mm (alçària x amplària x
fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau

BP74E310

 €338,31u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari
tipus rack 19'', amb alimentació a 240V

BP7E1E00

 €146,46u Panell amb connectors integrats per a armari amb bastidor
rack 19´´, amb 48 connectors RJ45 telefònics, d'1 unitat
d'alçària

BP7Z985B

 €238,26u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack
19´´, amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària,
230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h

BP7ZA161

 €66,29u Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per
a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal

BP7ZE091

 €54,06u Sòcol per a armari VDI, de planxa d'acer lacat, de mides
600x500 mm (amplària x fondària), i 100 mm d'alçària

BP7ZF65A

 €247,95u. Càmera amb CCD en BLANC i NEGRE de 1/3'' d'alta
sensibilitat i resolució estàndard. Amb processament
avançat dels senyals digitals. Lents amb muntura C i CS.
Elevada sensibilitat per a una il·luminació d'escena de 0,12
lux amb una lent de f/1.2. Resolució horizontal de 380 línies
de TV. Relació senyal/soroll: 50 dB. AGC: 21 dB (màx.).
Control autoiris, connector de tipus DC: EIA-J 4 patilles.
Alimentació: 230 V. ac. 50 Hz. Consum: 4W. Dimensions:
58 x 66 x 122 mm. (Alt x Ample x Fons). Pes: 0,45 kg.
Temperatura de treball: -20 a +50 ºC. Referència PLANA
FÀBREGA: CCT011036.

BPA1PV01

 €76,95u. Òptica varifocal d'iris automàtic i distància focal 3,5-8mm.
Per a interiors. Marca BOSCH. Referència PLANA
FÀBREGA: CCT032343.

BPA1PV02

 €59,00u. Cos antipols per a càmeres CCD i d'aplicació per a interiors
sense calefactor i per a òptiques amb o sense iris automàtic.
Espai interior útil: 68 x 54 x 178 mm. Adequat per a càmeres
LTC-335, 355, 435 i 455 sense zoom. Marca: BOSCH.
Referència PLANA FÀBREGA: CCT034051.

BPA1PV03

 €329,18u. Monitor de 17´´ per a instal·lacions de circuit tancat deTV en
blanc i negre, amb resolució de 900 línies. Permet el control
de: contrast, brillantor, sincronisme vertical i horitzontal.
Alimentació: 230V. ca. 50Hz. Marca: BOSCH Model:
LTC-2020/90. Referència PLANA FÀBREGA: CCT021105.

BPA6PV01
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 €114,17m3 Formigó lleuger d'argila expandida, de 2000 a 2500 N/cm2
de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D06L1CH1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,08000/R 16,080001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,08000 16,08000
Maquinària:

1,00100/R 1,430000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,00100 1,00100
Materials:

0,258000,860000,300B0111000 =xAiguam3

10,7152014,480000,740B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

55,9370079,910000,700B03E1480 =xArgila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550
kg/m3, en sacs

m3

30,1837580,490000,375B0514501 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 97,09395 97,09395

COST DIRECTE 114,17495

114,17495COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,29m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,08000/R 16,080001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,08000 16,08000
Maquinària:

1,00100/R 1,430000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,00100 1,00100
Materials:

0,172000,860000,200B0111000 =xAiguam3

0,032600,020001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granitica, per a morterst

20,000000,08000250,000B0514301 =xCiment pêrtland amb escêria ii-s/35, en sacskg

Subtotal... 20,20460 20,20460

COST DIRECTE 37,28560

37,28560COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €39,64m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,04000/R 16,080000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,04000 8,04000
Maquinària:

1,00100/R 1,430000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,00100 1,00100
Materials:

0,172000,860000,200B0111000 =xAiguam3

0,030400,020001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granitica, per a morterst

30,400000,08000380,000B0514301 =xCiment pêrtland amb escêria ii-s/35, en sacskg

Subtotal... 30,60240 30,60240

COST DIRECTE 39,64340

39,64340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,22m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcië en volum 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,60800/R 16,080000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,60800 1,60800
Maquinària:

0,14300/R 1,430000,100C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,14300 0,14300
Materials:

0,172000,860000,200B0111000 =xAiguam3

15,300000,010001.530,000B0312200 =xSorra de pedrera de pedra gran-tica, per a morterskg

16,000000,08000200,000B0514301 =xCiment pêrtland amb escêria ii-s/35, en sacskg

36,000000,09000400,000B0532110 =xCalã a+ria tipus i per a construcciëkg

Subtotal... 67,47200 67,47200

COST DIRECTE 69,22300

69,22300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,74kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,09295/R 18,590000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,06585/R 13,170000,005A0134000 =xAjudant de ferrallistah

Subtotal... 0,15880 0,15880
Materials:

0,008260,810000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de 1,3 mm de dkg

0,567000,540001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2

kg

Subtotal... 0,57526 0,57526
Altres:

% 0,001590,159001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00159 0,00159

COST DIRECTE 0,73565

0,73565COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,64kg Acer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra

D0B2A100 Rend.: 0,822

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06785/R 18,590000,003A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,04807/R 13,170000,003A0134000 =xAjudant de ferrallistah

Subtotal... 0,11592 0,11592
Materials:

0,008100,810000,010B0A14200 =xFilferro recuit de 1,3 mm de dkg

0,514500,490001,050B0B2A000 =xAcer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades

kg

Subtotal... 0,52260 0,52260

COST DIRECTE 0,63852

0,63852COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,71KG Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2C100 Rend.: 1,163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07992/R 18,590000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,05662/R 13,170000,005A0134000 =xAjudant de ferrallistah

Subtotal... 0,13654 0,13654
Materials:

0,008100,810000,010B0A14200 =xFilferro recuit de 1,3 mm de dkg

0,567000,540001,050B0B2C000 =xAcer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,57510 0,57510

COST DIRECTE 0,71164

0,71164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,56m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 4 - 4 mm B
500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

D0B34134 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05577/R 18,590000,003A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,03951/R 13,170000,003A0134000 =xAjudant de ferrallistah

Subtotal... 0,09528 0,09528
Materials:

1,463001,330001,100B0B34132 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm, D:4-4 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092

m2

Subtotal... 1,46300 1,46300

COST DIRECTE 1,55828

1,55828COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,78m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 5 - 5 mm B
500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

D0B34135 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07436/R 18,590000,004A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,05268/R 13,170000,004A0134000 =xAjudant de ferrallistah

Subtotal... 0,12704 0,12704
Materials:

1,650001,500001,100B0B34133 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm, D:5-5 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092

m2

Subtotal... 1,65000 1,65000

COST DIRECTE 1,77704

1,77704COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €90,32m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/12/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.

E45317CR Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56156/R 18,590000,084A0122000 =xOficial 1a paletah

5,22144/R 15,540000,336A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,78300 6,78300
Maquinària:

18,01660/R 128,690000,140C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 18,01660 18,01660
Materials:

63,7455060,710001,050B065404R =xFormigó HA-30/B/12/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 63,74550 63,74550

COST DIRECTE 88,54510

1,770902,00%DESPESES INDIRECTES

90,31600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,58m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/12/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm,
abocat amb cubilot

E45CA8BR Rend.: 1,163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93219/R 18,590000,246A0122000 =xOficial 1a paletah

13,14820/R 15,540000,984A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,08039 17,08039
Materials:

61,9242060,710001,020B065404R =xFormigó HA-30/B/12/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 61,92420 61,92420

COST DIRECTE 79,00459

1,580092,00%DESPESES INDIRECTES

80,58468COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,99kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de bigues

E4B35000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18590/R 18,590000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,13170/R 13,170000,010A0134000 =xAjudant de ferrallistah

Subtotal... 0,31760 0,31760
Materials:
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0,007290,810000,009B0A14200 =xFilferro recuit de 1,3 mm de dkg

0,638520,638521,000D0B2A100 =xAcer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra

kg

Subtotal... 0,64581 0,64581
Altres:

% 0,004760,317331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00476 0,00476

COST DIRECTE 0,96817

0,019362,00%DESPESES INDIRECTES

0,98753COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,99kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de lloses

E4BC3000 Rend.: 1,163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19181/R 18,590000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,11324/R 13,170000,010A0134000 =xAjudant de ferrallistah

Subtotal... 0,30505 0,30505
Materials:

0,009720,810000,012B0A14200 =xFilferro recuit de 1,3 mm de dkg

0,651290,638521,020D0B2A100 =xAcer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra

kg

Subtotal... 0,66101 0,66101

COST DIRECTE 0,96606

0,019322,00%DESPESES INDIRECTES

0,98538COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,91m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi,
per a bigues de directriu recta, a una alçària <=3 m

E4D3D503 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,29500/R 18,590000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh

6,58500/R 13,170000,500A0133000 =xAjudant d'encofradorh

Subtotal... 15,88000 15,88000
Materials:

0,158000,790000,200B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

0,145600,970000,1501B0A31000 =xClaus d'acerkg

0,467610,390001,199B0D21030 =xTaulo de fusta de pi per a 10 usosm

0,68313179,770000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,157045,200000,0302B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usosCU

2,461002,140001,150B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

0,152001,900000,080B0DZA000 =xDesencofrantl
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 4,22438 4,22438
Altres:

% 0,3970015,880002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,39700 0,39700

COST DIRECTE 20,50138

0,410032,00%DESPESES INDIRECTES

20,91141COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,76rm2 Repercusio per m2 d'encofrats del complements d'encofrats
i altres per a la formacio de pregraonats.

E4DCADD1 Rend.: 1,163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03899/R 18,590000,065A0123000 =xOficial 1a encofradorh

0,73607/R 13,170000,065A0133000 =xAjudant d'encofradorh

Subtotal... 1,77506 1,77506
Materials:

0,000970,970000,001B0A31000 =xClaus d'acerkg

0,17977179,770000,001B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,749001,070000,700B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

M2

0,001901,900000,001B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 0,93164 0,93164

COST DIRECTE 2,70670

0,054132,00%DESPESES INDIRECTES

2,76083COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,46m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a
una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi

E4DCBD00 Rend.: 1,163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,54398/R 18,590001,035A0123000 =xOficial 1a encofradorh

11,72051/R 13,170001,035A0133000 =xAjudant d'encofradorh

Subtotal... 28,26449 28,26449
Materials:

0,106700,970000,110B0A31000 =xClaus d'acerkg

0,557700,390001,430B0D21030 =xTaulo de fusta de pi per a 10 usosm

0,53931179,770000,003B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,002400,160000,015B0D629A0 =xPuntal metal.lic i telescopic per a 5 m d'alãaria i 150 usoscu

1,294701,070001,210B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

M2

0,076001,900000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 2,57681 2,57681
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 30,84130

0,616832,00%DESPESES INDIRECTES

31,45813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.018,39U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE ORDINADOR PC
COMPATIBLE. CONFIGURACIÓ MÍNIMA:
PROCESSADOR PENTIUM 2.7 GHZ, 512 MB RAM. DISC
DUR 20 GB, DISQUETERA 3-1/4'' I LECTOR DE CD ROM.
GRÀFICS SVGA. MONITOR 17´´. 2 PORTS SÉRIE, 1
PARALEL, 2 USB. 4 SLOTS PCI. MOUSE, TECLAT.
IMPRESORA D' ALARMES MATRICIAL. SISTEMA
OPERATIU WINDOWS 2000/XP. MODEL: PC/PIV/W.
MARCA: CONTROLLI. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT
I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT

EEVC2401 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.585,500001.585,500001,000BEVC2401 =xORDINADOR PC COMPATIBLE. CONFIGURACIÓ MÍNIMA:
PROCESSADOR PENTIUM 3 GHZ, 512 MB RAM. DISC
DUR 40 GB, DISQUETERA 3-1/4'' I LECTOR DE CD ROM.
GRÀFICS SVGA. MONITOR 17´´. 2 PORTS SÉRIE, 1
PARALEL, 2 USB. 4 SLOTS PCI. MOUSE, TECLAT.
IMPRESORA D' ALARMES MATRICIAL. SISTEMA
OPERATIU WINDOWS 2000. MODEL: PC/PIV/W. MARCA:
CONTROLLI

U

354,4800029,5400012,000BEVC2800 =xPOSADA EN FUNCIONAMENT IQH

38,8300038,830001,000BEVC3000 =xP.P. DE CABLEJATPP

Subtotal... 1.978,81000 1.978,81000

COST DIRECTE 1.978,81000

39,576202,00%DESPESES INDIRECTES

2.018,38620COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.749,37U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROGRAMARI DE
SUPERVISIÓ I NODE DE COMUNICACIONS PER PC.
UTILITAT WINDOWS, COMPATIBLE EN FUNCIONAMIENT
MULTITASCA AMB ALTRES APLICACIONS. ACCÉS A
XARXA TREND MITJANÇANT CONNEXIÓ DIRECTA,
TELEFÓNICA O A TRAVÉS D'ETHERNET. PRESENTACIÓ
DE VALORS EN TEMPS REAL SOBRE PANTALLES
GRÀFIQUES. POSIBILITAT D' INCORPORAR IMATGES
GRÁFIQUES DIGITALITZADES, ANIMACIONS, VIDEO I
SÓ. SENSE LÍMIT SOFTWARE DEL NÚMERO DE
INSTALACIONS, PANTALLES NI DE PUNTS DE
CONTROL. PROTECCIÓ DE LICÈNCIA PER
PROGRAMARI. UTILITAT DE SEGURETAT AMB
CAPACITAT ILIMITADA D'USUARIS. VISUALITZACIÓ I
ENREGISTRAMENT DE DADES HISTÓRIQUES .
SELECCIÓ D' ALARMES SEGONS CRITERIS.
REENVIAMENT D' ALARMA A ´´BUSCAPERSONES´´,
TELEFON MÓBIL, CORREU ELECTRÓNIC I/O CENTRES
DE SUPERVISIÓ REMOTS. APLICACIÓ DE CALENDARIS
PER PLANIFICACIONS HORARIES. NODE DE
COMUNICACIONS NETB/CNC PER MUNTATGE MURAL,
ALIMENTACIÓ 220V CA. MODEL: SWR/962L. MARCA:
CONTROLLI. INCLÓS ACCESSORIS I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

EEVC2402 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19210/R 19,210000,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,16510/R 16,510000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,35720 0,35720
Materials:

931,04000931,040001,000BEVC2402 =xPROGRAMARI DE SUPERVISIÓ I NODE DE
COMUNICACIONS PER PC. UTILITAT WINDOWS,
COMPATIBLE EN FUNCIONAMIENT MULTITASCA AMB
ALTRES APLICACIONS. ACCÉS A XARXA TREND
MITJANÇANT CONNEXIÓ DIRECTA, TELEFÓNICA O A
TRAVÉS D'ETHERNET. PRESENTACIÓ DE VALORS EN
TEMPS REAL SOBRE PANTALLES GRÀFIQUES.
POSIBILITAT D' INCORPORAR IMATGES GRÁFIQUES
DIGITALITZADES, ANIMACIONS, VIDEO I SÓ. SENSE
LÍMIT SOFTWARE DEL NÚMERO DE INSTALACIONS,
PANTALLES NI DE PUNTS DE CONTROL. PROTECCIÓ
DE LICÈNCIA PER PROGRAMARI. UTILITAT DE
SEGURETAT AMB CAPACITAT ILIMITADA D'USUARIS.
VISUALITZACIÓ I ENREGISTRAMENT DE DADES
HISTÓRIQUES . SELECCIÓ D' ALARMES SEGONS
CRITERIS. REENVIAMENT D' ALARMA A
´´BUSCAPERSONES´´, TELEFON MÓBIL, CORREU
ELECTRÓNIC I/O CENTRES DE SUPERVISIÓ REMOTS.
APLICACIÓ DE CALENDARIS PER PLANIFICACIONS
HORARIES. NODE DE COMUNICACIONS NETB/CNC PER
MUNTATGE MURAL, ALIMENTACIÓ 220V CA. MODEL:
SWR/962L. MARCA: CONTROLLI.

U
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
744,84000744,840001,000BEVC2601 =xNODE COMUNICACIONS PER L'ACCÈS DE DISPOSITIUS

RS232 A LA XARXA TREND. PROPORCIONA ACCÉS A
XARXA A DISPOSITIUS COM NDP, SUPERVISORS O
CONVERTIDORS DE PROTOCOL. MUNTATGE MURAL O
A FONS DE QUADRE. ALIMENTACIÓ 220V CA 6VA.
PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÁTIC.
PROTECCIÓ IP40. DIMENSIONS: AMPLE 310 X ALT 185 X
PROFUNDITAT 55. CONNEXIÓ A XARXA TREND 2 FILS,
BUCLE DE CORRENT 20 MA, RECEPTOR
OPTOACOBLAT SENSE POLARITAT. MODEL:
NETB/CNC. MARCA: CONTROLLI.

U

38,8300038,830001,000BEVC3000 =xP.P. DE CABLEJATPP

Subtotal... 1.714,71000 1.714,71000

COST DIRECTE 1.715,06720

34,301342,00%DESPESES INDIRECTES

1.749,36854COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.094,71U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROGRAMARI DE
SUPERVISIÓ I NODE DE COMUNICACIONS PER PC.
UTILITAT WINDOWS, COMPATIBLE EN FUNCIONAMIENT
MULTITASCA AMB ALTRES APLICACIONS. ACCÉS A
XARXA TREND MITJANÇANT CONNEXIÓ DIRECTA,
TELEFÓNICA O A TRAVÉS D'ETHERNET. PRESENTACIÓ
DE VALORS EN TEMPS REAL SOBRE PANTALLES
GRÀFIQUES. POSIBILITAT D' INCORPORAR IMATGES
GRÁFIQUES DIGITALITZADES, ANIMACIONS, VIDEO I
SÓ. SENSE LÍMIT SOFTWARE DEL NÚMERO DE
INSTALACIONS, PANTALLES NI DE PUNTS DE
CONTROL. PROTECCIÓ DE LICÈNCIA PER
PROGRAMARI. UTILITAT DE SEGURETAT AMB
CAPACITAT ILIMITADA D'USUARIS. VISUALITZACIÓ I
ENREGISTRAMENT DE DADES HISTÓRIQUES .
SERVIDOR ETHERNET PER A SUPERVISIÓ REMOTA
MITJANÇANT MICROSOFT INTERNET EXPLORER AMB 3
ACCESSOS SIMULTANIS. SELECCIÓ D' ALARMES
SEGONS CRITERIS. REENVIAMENT D' ALARMA A
´´BUSCAPERSONES´´, TELEFON MÓBIL, CORREU
ELECTRÓNIC I/O CENTRES DE SUPERVISIÓ REMOTS.
APLICACIÓ DE CALENDARIS PER PLANIFICACIONS
HORARIES. NODE DE COMUNICACIONS NETB/CNC PER
MUNTATGE MURAL, ALIMENTACIÓ 220V CA. MODEL:
SWR/962S. MARCA: CONTROLLI. INCLÓS ACCESSORIS
I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

EEVC2403 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19210/R 19,210000,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,16510/R 16,510000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,35720 0,35720
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.269,610001.269,610001,000BEVC2403 =xPROGRAMARI DE SUPERVISIÓ I NODE DE

COMUNICACIONS PER PC. UTILITAT WINDOWS,
COMPATIBLE EN FUNCIONAMIENT MULTITASCA AMB
ALTRES APLICACIONS. ACCÉS A XARXA TREND
MITJANÇANT CONNEXIÓ DIRECTA, TELEFÓNICA O A
TRAVÉS D'ETHERNET. PRESENTACIÓ DE VALORS EN
TEMPS REAL SOBRE PANTALLES GRÀFIQUES.
POSIBILITAT D' INCORPORAR IMATGES GRÁFIQUES
DIGITALITZADES, ANIMACIONS, VIDEO I SÓ. SENSE
LÍMIT SOFTWARE DEL NÚMERO DE INSTALACIONS,
PANTALLES NI DE PUNTS DE CONTROL. PROTECCIÓ
DE LICÈNCIA PER PROGRAMARI. UTILITAT DE
SEGURETAT AMB CAPACITAT ILIMITADA D'USUARIS.
VISUALITZACIÓ I ENREGISTRAMENT DE DADES
HISTÓRIQUES . SERVIDOR ETHERNET PER A
SUPERVISIÓ REMOTA MITJANÇANT MICROSOFT
INTERNET EXPLORER AMB 3 ACCESSOS SIMULTANIS.
SELECCIÓ D' ALARMES SEGONS CRITERIS.
REENVIAMENT D' ALARMA A ´´BUSCAPERSONES´´,
TELEFON MÓBIL, CORREU ELECTRÓNIC I/O CENTRES
DE SUPERVISIÓ REMOTS. APLICACIÓ DE CALENDARIS
PER PLANIFICACIONS HORARIES. NODE DE
COMUNICACIONS NETB/CNC PER MUNTATGE MURAL,
ALIMENTACIÓ 220V CA. MODEL: SWR/962S. MARCA:
CONTROLLI.

U

744,84000744,840001,000BEVC2601 =xNODE COMUNICACIONS PER L'ACCÈS DE DISPOSITIUS
RS232 A LA XARXA TREND. PROPORCIONA ACCÉS A
XARXA A DISPOSITIUS COM NDP, SUPERVISORS O
CONVERTIDORS DE PROTOCOL. MUNTATGE MURAL O
A FONS DE QUADRE. ALIMENTACIÓ 220V CA 6VA.
PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÁTIC.
PROTECCIÓ IP40. DIMENSIONS: AMPLE 310 X ALT 185 X
PROFUNDITAT 55. CONNEXIÓ A XARXA TREND 2 FILS,
BUCLE DE CORRENT 20 MA, RECEPTOR
OPTOACOBLAT SENSE POLARITAT. MODEL:
NETB/CNC. MARCA: CONTROLLI.

U

38,8300038,830001,000BEVC3000 =xP.P. DE CABLEJATPP

Subtotal... 2.053,28000 2.053,28000

COST DIRECTE 2.053,63720

41,072742,00%DESPESES INDIRECTES

2.094,70994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €333,68U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LLICENCIA
ADICIONAL PER A PROGRAMARI SWR/962S FINS UN
MÀXIM DE 25 LLICENCIES PER SERVIDOR. MODEL:
SWR/962S/UP. MARCA: CONTROLLI. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

EEVC2404 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

327,14000327,140001,000BEVC2404 =xLLICENCIA ADICIONAL PER A PROGRAMARI SWR/962S
FINS UN MÀXIM DE 25 LLICENCIES PER SERVIDOR.
MODEL: SWR/962S/UP. MARCA: CONTROLLI.

U

Subtotal... 327,14000 327,14000
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COST DIRECTE 327,14000

6,542802,00%DESPESES INDIRECTES

333,68280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €863,69U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE NODE
COMUNICACIONS ENTRE XARXA ETHERNET I XARXA
TREND. PROPORCIONA ACCÉS A XARXA TREND
DESDE XARXA ETHERNET A 4 SUPERVISORS DE
FORMA SIMULTÁNIA. XARXA TREND 19K2 KBAUD,
ANELL SÈRIE 2 FILS, BUCLE DE CORRENT 20 MA.
CONNEXIÓ OPTOACOBLADA SENSE POLARITAT.
CONNEXTOR ETHERNET 10 BASE T. PROTOCOL
TCP/IP. CONNECTOR D15 PER A TRANSCEIVER
ETHERNET EXTERN (COAXIAL, FIBRA OPTICA,
RADIOFREQUENCIA.). ALIMENTACIÓ 220V CA 18 MA.
PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC.
CONDICIONS AMBIENTALS 0 A 45ºC, 0 A 95% HR,
SENSE CONDENSACIÓ. PROTECCIÓ IP 40. MODEL:
NBOX/EINC. MARCA: CONTROLLI. INCLÓS
ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

EEVC2501 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19210/R 19,210000,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,16510/R 16,510000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,35720 0,35720
Materials:

846,40000846,400001,000BEVC2501 =xNODE COMUNICACIONS ENTRE XARXA ETHERNET I
XARXA TREND. PROPORCIONA ACCÉS A XARXA
TREND DESDE XARXA ETHERNET A 4 SUPERVISORS
DE FORMA SIMULTÁNIA. XARXA TREND 19K2 KBAUD,
ANELL SÈRIE 2 FILS, BUCLE DE CORRENT 20 MA.
CONNEXIÓ OPTOACOBLADA SENSE POLARITAT.
CONNEXTOR ETHERNET 10 BASE T. PROTOCOL
TCP/IP. CONNECTOR D15 PER A TRANSCEIVER
ETHERNET EXTERN (COAXIAL, FIBRA OPTICA,
RADIOFREQUENCIA.). ALIMENTACIÓ 220V CA 18 MA.
PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC.
CONDICIONS AMBIENTALS 0 A 45ºC, 0 A 95% HR,
SENSE CONDENSACIÓ. PROTECCIÓ IP 40. MODEL:
DG2614. MARCA: CONTROLLI.

U

Subtotal... 846,40000 846,40000

COST DIRECTE 846,75720

16,935142,00%DESPESES INDIRECTES

863,69234COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €779,90U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE NODE
COMUNICACIONS PER L'ACCÈS DE DISPOSITIUS
RS232 A LA XARXA TREND. PROPORCIONA ACCÉS A
XARXA A DISPOSITIUS COM NDP, SUPERVISORS O
CONVERTIDORS DE PROTOCOL. MUNTATGE MURAL O
A FONS DE QUADRE. ALIMENTACIÓ 220V CA 6VA.
PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÁTIC.
PROTECCIÓ IP40. DIMENSIONS: AMPLE 310 X ALT 185
X PROFUNDITAT 55. CONNEXIÓ A XARXA TREND 2
FILS, BUCLE DE CORRENT 20 MA, RECEPTOR
OPTOACOBLAT SENSE POLARITAT. MODEL:NETB/CNC.
MARCA: CONTROLLI. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT
I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT

EEVC2601 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19210/R 19,210000,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,16510/R 16,510000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,35720 0,35720
Materials:

744,84000744,840001,000BEVC2601 =xNODE COMUNICACIONS PER L'ACCÈS DE DISPOSITIUS
RS232 A LA XARXA TREND. PROPORCIONA ACCÉS A
XARXA A DISPOSITIUS COM NDP, SUPERVISORS O
CONVERTIDORS DE PROTOCOL. MUNTATGE MURAL O
A FONS DE QUADRE. ALIMENTACIÓ 220V CA 6VA.
PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÁTIC.
PROTECCIÓ IP40. DIMENSIONS: AMPLE 310 X ALT 185 X
PROFUNDITAT 55. CONNEXIÓ A XARXA TREND 2 FILS,
BUCLE DE CORRENT 20 MA, RECEPTOR
OPTOACOBLAT SENSE POLARITAT. MODEL:
NETB/CNC. MARCA: CONTROLLI.

U

19,4150038,830000,500BEVC3000 =xP.P. DE CABLEJATPP

Subtotal... 764,25500 764,25500

COST DIRECTE 764,61220

15,292242,00%DESPESES INDIRECTES

779,90444COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €624,51U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE NODE
COMUNICACIONS ENTRE XARXA TREND Y XARXA LON.
XARXA TREND 19K2 BAUD, ANELL SÈRIE 2 FILS, BUCLE
DE CORRENT 20 MA, CONNEXIÓ OPTOACOBLADA
SENSE POLARITAT. XARXA LON FTT10. TOPOLOGÍA
LLIURE 78KBAUD. CONNEXIÓ AILLADA PER
TRANSFORMADOR. POSIBILITAT DE CONNECTAR
TARJES D' INTERFACE A LON DIFERENTS DE FTT10.
ALIMENTACIÓ 220V 18VA.PROTECCIÓ AMB
REARMAMENT AUTOMÀTIC. DIMENSIONS 300 X 180 X
150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS 0 A 45ºC, 0 A
95%HR. IP40. MODEL: NETB/LINC. MARCA: CONTROLLI.
INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

EEVC2602 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,19210/R 19,210000,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,16510/R 16,510000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,35720 0,35720
Materials:

592,49000592,490001,000BEVC2602 =xNODE COMUNICACIONS ENTRE XARXA TREND Y
XARXA LON. XARXA TREND 19K2 BAUD, ANELL SÈRIE 2
FILS, BUCLE DE CORRENT 20 MA, CONNEXIÓ
OPTOACOBLADA SENSE POLARITAT. XARXA LON
FTT10. TOPOLOGÍA LLIURE 78KBAUD. CONNEXIÓ
AILLADA PER TRANSFORMADOR. POSIBILITAT DE
CONNECTAR TARJES D' INTERFACE A LON
DIFERENTS DE FTT10. ALIMENTACIÓ 220V
18VA.PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC.
DIMENSIONS 300 X 180 X 150 MM. CONDICIONS
AMBIENTALS 0 A 45ºC, 0 A 95%HR. IP40. MODEL:
NETB/LINC. MARCA: CONTROLLI.

U

19,4150038,830000,500BEVC3000 =xP.P. DE CABLEJATPP

Subtotal... 611,90500 611,90500

COST DIRECTE 612,26220

12,245242,00%DESPESES INDIRECTES

624,50744COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €949,78U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE NODE
COMUNICACIONS PER CONEXIÓ DE XARXA TREND A
XARXA TELEFONICA. MUNTATGE MURAL O A FONS DE
QUADRE. ALIMENTACIÓ 220V CA 6VA. PROTECCIÓ
AMB REARMAMENT AUTOMÁTIC. PROTECCIÓ IP40.
DIMENSIONS: AMPLE 310 X ALT 185 X PROFUNDITAT
55. CONNEXIÓ A XARXA TREND 2 FILS, BUCLE DE
CORRENT 20 MA, RECEPTOR OPTOACOBLAT SENSE
POLARITAT. MODEL: NETB/TMNH. MARCA: CONTROLLI.
INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

EEVC2605 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19210/R 19,210000,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,16510/R 16,510000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,35720 0,35720
Materials:

923,03000923,030001,000BEVC2605 =xNODE COMUNICACIONS PER CONEXIÓ DE XARXA
TREND A XARXA TELEFONICA. MUNTATGE MURAL O A
FONS DE QUADRE. ALIMENTACIÓ 220V CA 6VA.
PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÁTIC.
PROTECCIÓ IP40. DIMENSIONS: AMPLE 310 X ALT 185 X
PROFUNDITAT 55. CONNEXIÓ A XARXA TREND 2 FILS,
BUCLE DE CORRENT 20 MA, RECEPTOR
OPTOACOBLAT SENSE POLARITAT. MODEL:
NETB/TMNH. MARCA: CONTROLLI.

U

7,7660038,830000,200BEVC3000 =xP.P. DE CABLEJATPP

Subtotal... 930,79600 930,79600
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COST DIRECTE 931,15320

18,623062,00%DESPESES INDIRECTES

949,77626COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.414,17U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONTROLADOR DDC
PER INTERFACE AMB SISTEMES DE TERCERS,
PROCESSADOR 68334 DE 32 BIT, 16,78 MHZ,TEMPS DE
CICLE:5S.MEMORIA: 128 KBYTES SRAM AMB BATERÍA
(5 ANYS), 256 KBYTES FLASH ROM ACTUALITZABLE.
RELLOTGE DE QUARÇ AMB PRECISSIÓ DE 30
SEG/MES. AMB FUNCIONAMIENT AUTONOM.
ALIMENTACIÓ: 220 VAC -15+10% 50-60HZ 13 VA MAX.
PROTECCIO AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC.
COMUNICACIONS: ANELL 2 FILS SERIE, LLAÇ DE
CORRENT 20 MA, RECEPTOR OPTOAILLAT (SENSE
POLARITAT), REGENERACIÓ DE SEÑAL A CADA
CONTROLADOR. VELOCITAT DE TRANSMISSIÓ: 19K2,
9K6, 1K2. AMB LED INDICADOR D' ANELL OK.
DIMENSIONS: AMPLE 230 X ALT 181 X PROFUNDITAT
70 MM. MODEL: DG 2622. MARCA: CONTROLLI.
INCLOENT-HI PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS,
DOCUMENTACIÓ, PART PROPORCIONAL D'ARMARI
ELECTRIC MURAL IP 55 AMB PROTECCIONS,
ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

EEVC2606 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,73060/R 19,210001,860A012M000 =xOficial 1a muntadorh

30,70860/R 16,510001,860A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 66,43920 66,43920
Materials:

3.268,450003.268,450001,000BEVC2606 =xCONTROLADOR DDC PER INTERFACE AMB SISTEMES
DE TERCERS, PROCESSADOR 68334 DE 32 BIT, 16,78
MHZ,TEMPS DE CICLE:5S.MEMORIA: 128 KBYTES SRAM
AMB BATERÍA (5 ANYS), 256 KBYTES FLASH ROM
ACTUALITZABLE. RELLOTGE DE QUARÇ AMB
PRECISSIÓ DE 30 SEG/MES. AMB FUNCIONAMIENT
AUTONOM. ALIMENTACIÓ: 220 VAC -15+10% 50-60HZ
13 VA MAX. PROTECCIO AMB REARMAMENT
AUTOMÀTIC. COMUNICACIONS: ANELL 2 FILS SERIE,
LLAÇ DE CORRENT 20 MA, RECEPTOR OPTOAILLAT
(SENSE POLARITAT), REGENERACIÓ DE SEÑAL A
CADA CONTROLADOR. VELOCITAT DE TRANSMISSIÓ:
19K2, 9K6, 1K2. AMB LED INDICADOR D' ANELL OK.
DIMENSIONS: AMPLE 230 X ALT 181 X PROFUNDITAT
70 MM. MODEL: DG2622. MARCA: CONTROLLI.

U

244,94000244,940001,000BEVC2701 =xQUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE211MU

708,9600029,5400024,000BEVC2800 =xPOSADA EN FUNCIONAMENT IQH

38,8300038,830001,000BEVC3000 =xP.P. DE CABLEJATPP

Subtotal... 4.261,18000 4.261,18000
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COST DIRECTE 4.327,61920

86,552382,00%DESPESES INDIRECTES

4.414,17158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,36H SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROGRAMACIO DE
PANTALLA PER SISTEMA DE GESTIO. MODEL:HTOP
MARCA: CONTROLLI. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT

EEVC2801 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,140005,570002,000BEVC2801 =xPROGRAMACIO DE PANTALLA PER SISTEMA DE
GESTIO. MODEL:HTOP MARCA: CONTROLLI.

H

Subtotal... 11,14000 11,14000

COST DIRECTE 11,14000

0,222802,00%DESPESES INDIRECTES

11,36280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,52t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-25 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

G9H19214 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23744/R 14,840000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra publicah

1,11888/R 15,540000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,35632 1,35632
Maquinària:

0,37890/R 37,890000,010C13350C0 =xcorro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,30904/R 38,630000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,41480/R 41,480000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,10274 1,10274
Materials:

38,2500038,250001,000B9H19210 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-25 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

t

Subtotal... 38,25000 38,25000

COST DIRECTE 40,70906

0,814182,00%DESPESES INDIRECTES

41,52324COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,20m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de
composició M-10 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

G9H33110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02078/R 14,840000,0014A012N000 =xOficial 1a d'obra publicah

0,04351/R 15,540000,0028A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,06429 0,06429
Maquinària:

0,02652/R 37,890000,0007C13350C0 =xcorro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,02704/R 38,630000,0007C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,02904/R 41,480000,0007C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 0,08260 0,08260
Materials:

2,9904643,340000,069B9H33110 =xMescla bituminosa discontínua en calent de composició
M-10 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

t

Subtotal... 2,99046 2,99046

COST DIRECTE 3,13735

0,062752,00%DESPESES INDIRECTES

3,20010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €324,30t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECIG9J12N00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,96800/R 14,840000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra publicah

31,08000/R 15,540002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 34,04800 34,04800
Maquinària:

13,89500/R 19,850000,700C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 13,89500 13,89500
Materials:

270,000000,270001.000,000B0552B00 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ecikg

Subtotal... 270,00000 270,00000

COST DIRECTE 317,94300

6,358862,00%DESPESES INDIRECTES

324,30186COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €314,27t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1G9J13R00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,96800/R 14,840000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra publicah



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
31,08000/R 15,540002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 34,04800 34,04800
Maquinària:

13,89500/R 19,850000,700C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

10,16700/R 33,890000,300C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 24,06200 24,06200
Materials:

250,000000,250001.000,000B0552420 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1kg

Subtotal... 250,00000 250,00000

COST DIRECTE 308,11000

6,162202,00%DESPESES INDIRECTES

314,27220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €278,41m3 Execució completa de mènsula de recolzament de les
plaques alveolars dels sostres tipus (detall S2), consistent en
la formació d'un congreny de formigó armat, connectat al
mur pantalla mitjançant connectors de diàmetre 20 cm cada
30 cm, inclou p.p. de formigó HA-30/B/12/IIIa, encofrats,
pintat amb pont d'unió de resines tipus LEGARAN de
BETTOR o equivalent, inclou el replanteig, perforació de
pantalla i injecció de resines, tot segons detalls i
especificacions de projecte.

14531ARR Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,7000017,700001,000B0AD11R =xConnectors de diàmetre 20 cm cada 30 cm, inclou p.p. de
pintat amb pont d'unió de resines tipus LEGARAN de
BETTOR o equivalent, inclou el replanteig, perforació de
pantalla i injecció de resines.

u

Subtotal... 17,70000 17,70000
Partides d'obra:

88,5451088,545101,000E45317CR =xFormigó per a bigues, HA-30/B/12/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.

m3

151,324970,96817156,300E4B35000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de bigues

kg

15,3760420,501380,750E4D3D503 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi,
per a bigues de directriu recta, a una alçària <=3 m

m2

Subtotal... 255,24611 255,24611

COST DIRECTE 272,94611

5,458922,00%DESPESES INDIRECTES

278,40503COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €118,77m2 Llosa de formigó armat horitzontal i inclinada per a la
formació d'escales i del pregraonat de formigó, de 25 cm de
gruix, amb encofrat per a revestir amb una quantia de 1,4
m2/m2 d'encofrat, formigó HA-30/B/12/IIIa, abocat amb
bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una
quantia de 48,50 kg/m2. amb encofrats de fusta per a
revestir i encofrats de laterals i de pregraonat.

145CAA63 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

23,7013879,004590,300E45CA8BR =xFormigó per a lloses inclinades, HA-30/B/12/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm,
abocat amb cubilot

m3

46,853910,9660648,500E4BC3000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de lloses

kg

2,706702,706701,000E4DCADD1 =xRepercusio per m2 d'encofrats del complements d'encofrats i
altres per a la formacio de pregraonats.

rm2

43,1778230,841301,400E4DCBD00 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a
una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi

m2

Subtotal... 116,43981 116,43981

0,000001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,43981

2,328802,00%DESPESES INDIRECTES

118,76861COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,77m2 Ferm per a trànsit pesat format per paviment de mescla
bituminosa en calent amb capa de rodadura discontínua de
11 cm de gruix total, segons la Instrucció de Carreteres
6,1-IC. Compost Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
catiònica ECI: Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent de composició semidensa S-25 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall de 8 cm de gruix; Reg d'adherència amb
emulsió bituminosa catiònica ECR-1; Paviment de mescla
bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, per a una
capa de trànsit de 3 cm de gruix. Criteri d'amidament:
superfície teòrica projecte.

3931Z03R Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

11,7242140,709060,288G9H19214 =xPaviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-25 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

t

3,137353,137351,000G9H33110 =xPaviment de mescla bituminosa discontínua en calent de
composició M-10 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

m2

0,38153317,943000,0012G9J12N00 =xReg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECIt

0,21568308,110000,0007G9J13R00 =xReg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1t

Subtotal... 15,45877 15,45877
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COST DIRECTE 15,45877

0,309182,00%DESPESES INDIRECTES

15,76795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.749,38u Enderroc i desmuntatge de cos d'ascensor i passarela i
càrrega de runa sobre camió i transport a abocador. Inclús
cànons de transport i taxes d'abocador. 

E21301ER Rend.: 1,000P- 4

 €23,99m3 Enderroc de fonaments existents, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa
sobre camió

E2131232 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,48640/R 15,540000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,48640 2,48640
Maquinària:

14,14533/R 56,110000,2521C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

6,88740/R 35,320000,195C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 21,03273 21,03273

COST DIRECTE 23,51913

0,470382,00%DESPESES INDIRECTES

23,98951COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,32m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de
superfície de solar.

E2211022 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,29010/R 36,860000,035C1311120 =xPala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjanah

Subtotal... 1,29010 1,29010

COST DIRECTE 1,29010

0,025802,00%DESPESES INDIRECTES

1,31590COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,78m3 Excavacio per a rebaix, en terreny fluix, amb mitjans
mecanics i carrega mecanica sobre camio. Fins a la cota
-2.00, inclus extraccio de fonamentacions existents. Criteri
d'amidament.:m3 de volum teòric de perfil a excavar segons
plànol de l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a
excavar segons projecte.

E2212222 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12432/R 15,540000,008A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,12432 0,12432
Maquinària:

1,12220/R 56,110000,020C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,47440/R 36,860000,040C1311120 =xPala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjanah

Subtotal... 2,59660 2,59660

COST DIRECTE 2,72092

0,054422,00%DESPESES INDIRECTES

2,77534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,22m3 Excavació per a rebaix, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Criteri
amidament: m3 de volum teòric de perfil a excavar segons
plànol de l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a
excavar segons projecte.

E221F222 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69930/R 15,540000,045A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,69930 0,69930
Maquinària:

1,47440/R 36,860000,040C1311120 =xPala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjanah

Subtotal... 1,47440 1,47440

COST DIRECTE 2,17370

0,043472,00%DESPESES INDIRECTES

2,21717COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,19m3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

E2221422 Rend.: 1,163P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,53448/R 15,540000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,53448 0,53448
Maquinària:

4,55546/R 35,320000,150C1315010 =xRetroexcavadora petitah
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Subtotal... 4,55546 4,55546

COST DIRECTE 5,08994

0,101802,00%DESPESES INDIRECTES

5,19174COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,78m3 Excavació de terres per a rases i pous de pas
d'instal.lacions, amb terres deixades a la vora, en el terreny
descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb els mitjans
adequats i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament.:m3 de
volum teòric de perfil a excavar segons plànol de
l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a excavar segons
projecte.

E222C423 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,62160/R 15,540000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,62160 0,62160
Maquinària:

5,04700/R 50,470000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 5,04700 5,04700

COST DIRECTE 5,66860

0,113372,00%DESPESES INDIRECTES

5,78197COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,65m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades procedents de l'excavacio en tongades de 25
cm, com a maxim, amb una compactacio del 98% protor
normal. Criteri d'amidament: volum teòric projecte.

E2252772 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,02020/R 15,540000,130A0140000 =xManobreh

4,02000/R 16,080000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,04020 6,04020
Maquinària:

0,73720/R 36,860000,020C1311120 =xPala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjanah

0,72300/R 7,230000,100C133A0J0 =xPico vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 1,46020 1,46020

COST DIRECTE 7,50040

0,150012,00%DESPESES INDIRECTES

7,65041COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,17m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 100% del PM

E225Z01R Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31080/R 15,540000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,31080 0,31080
Maquinària:

0,83900/R 41,950000,020C1335080 =xcorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 0,83900 0,83900

COST DIRECTE 1,14980

0,023002,00%DESPESES INDIRECTES

1,17280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,14m3 Transport de terres de transit i reblert amb restes
heterogènies, d'excavació de murs pantalles i runes d'obra a
l'abocador autoritzat i temps d'espera per a la carrega, amb
camio de 12 t carregat a maquina. Inclús cànons de
transport i taxes d'abocador. Criteri amidament: volum teòric
projecte.

E241401R Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,79540/R 31,060000,090C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

4,20000/R 4,200001,000CTAXES0R =xCanons transport i taxes deixalles eterogenees .u

Subtotal... 6,99540 6,99540

COST DIRECTE 6,99540

0,139912,00%DESPESES INDIRECTES

7,13531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,07m3 Transport de terres a l'abocador autoritzat i temps d'espera
per a la carrega, amb camio de 12 t carregat a màquina.
Inclús cànons de transport i taxes d'abocador. Criteri
d'amidament.:m3 de volum teòric excavat a transportar
segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte.
L'esponjament de les terres, segons l'estudi geotècnic del
projecte,  queda inclòs dins l'amidament.

E241402R Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,79540/R 31,060000,090C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

1,19000/R 1,190001,000CTAXES1R =xCanons transport i taxes terres.m3

Subtotal... 3,98540 3,98540
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COST DIRECTE 3,98540

0,079712,00%DESPESES INDIRECTES

4,06511COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,69m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
l´abocador, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km, inclós abocament i taxes d'abocador

E242U06R Rend.: 1,163P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,31694/R 36,860000,010C1311120 =xPala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjanah

2,93775/R 31,060000,110C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 3,25469 3,25469
Materials:

0,360000,360001,000B03DUX01 =xTaxes de manteniment de l'abocadorm3

Subtotal... 0,36000 0,36000

COST DIRECTE 3,61469

0,072292,00%DESPESES INDIRECTES

3,68698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,39m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de fins a 10 km. Inclús cànons
de transport i taxes d'abocador. Criteri d'amidament.:m3 de
volum teòric excavat a transportar segons plànol de
l'aixecament topogràfic de projecte. L'esponjament dels
residus segons l'estudi geotècnic del projecte, queda inclòs
dins el preu.

E2R54237 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,56480/R 22,280000,160C1501700 =xCamio de 7 th

0,73542/R 4,200000,1751CTAXES0R =xCanons transport i taxes deixalles eterogenees .u

Subtotal... 4,30022 4,30022

COST DIRECTE 4,30022

0,086002,00%DESPESES INDIRECTES

4,38622COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,05m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió
de 7 t, carregat amb mitjans mecànics. Inclús cànons de
transport i taxes d'abocador. Criteri d'amidament.:m3 de
volum teòric excavat a transportar segons plànol de
l'aixecament topogràfic de projecte. L'esponjament de les
terres, segons l'estudi geotècnic del projecte, queda inclòs
dins l'amidament.

E2R65037 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,56910/R 37,940000,015C1311110 =xPala carregadora sobre pneumàtics, de mida petitah

2,22800/R 22,280000,100C1501700 =xCamio de 7 th

10,00020/R 4,200002,381CTAXES0R =xCanons transport i taxes deixalles eterogenees .u

Subtotal... 12,79730 12,79730

COST DIRECTE 12,79730

0,255952,00%DESPESES INDIRECTES

13,05325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,31m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió.

E31522H3 Rend.: 1,163P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,87928/R 15,540000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,87928 5,87928
Materials:

65,0100059,100001,100B0654050 =xFormigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 65,01000 65,01000

COST DIRECTE 70,88928

1,417792,00%DESPESES INDIRECTES

72,30707COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,31m3 Formigó per a biga de lligam i coronament de pantalles,
HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

E31522HR Rend.: 1,163P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,87928/R 15,540000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,87928 5,87928
Materials:
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65,0100059,100001,100B0654050 =xFormigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 65,01000 65,01000

COST DIRECTE 70,88928

1,417792,00%DESPESES INDIRECTES

72,30707COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,94kg Acer en barres corrugades de límit elàstic >= 500 N/MM2,
per a l'armadura de la biga de coronament i lligam de les
pantalles.

E31B3100 Rend.: 1,163P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15985/R 18,590000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,11324/R 13,170000,010A0134000 =xAjudant de ferrallistah

Subtotal... 0,27309 0,27309
Materials:

0,004050,810000,005B0A14200 =xFilferro recuit de 1,3 mm de dkg

0,641710,638521,005D0B2A100 =xAcer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra

kg

Subtotal... 0,64576 0,64576

COST DIRECTE 0,91885

0,018382,00%DESPESES INDIRECTES

0,93723COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,93kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l´armadura de fonaments

E31B4000 Rend.: 1,163P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09591/R 18,590000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,09059/R 13,170000,008A0134000 =xAjudant de ferrallistah

Subtotal... 0,18650 0,18650
Materials:

0,004050,810000,005B0A14200 =xFilferro recuit de 1,3 mm de dkg

0,725870,711641,020D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

KG

Subtotal... 0,72992 0,72992

COST DIRECTE 0,91642

0,018332,00%DESPESES INDIRECTES
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0,93475COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,37m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

E31DC100 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,57700/R 18,590000,300A0123000 =xOficial 1a encofradorh

3,95100/R 13,170000,300A0133000 =xAjudant d'encofradorh

Subtotal... 9,52800 9,52800
Materials:

0,080580,790000,102B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

0,145500,970000,150B0A31000 =xClaus d'acerkg

2,574000,390006,600B0D21030 =xTaulo de fusta de pi per a 10 usosm

0,71908179,770000,004B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,057001,900000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,57616 3,57616

COST DIRECTE 13,10416

0,262082,00%DESPESES INDIRECTES

13,36624COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,04m2 Encofrat amb taulons de fusta per a la biga de lligam i
coronament de pantalles.

E31DC10R Rend.: 1,163P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59458/R 18,590000,350A0123000 =xOficial 1a encofradorh

3,96346/R 13,170000,350A0133000 =xAjudant d'encofradorh

Subtotal... 9,55804 9,55804
Materials:

0,080580,790000,102B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

0,160050,970000,165B0A31000 =xClaus d'acerkg

2,831400,390007,260B0D21030 =xTaulo de fusta de pi per a 10 usosm

1,07862179,770000,006B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,057001,900000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,20765 4,20765

COST DIRECTE 13,76569

0,275312,00%DESPESES INDIRECTES

14,04100COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €81,36m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a
màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandaria
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

E32517HR Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11540/R 18,590000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

3,72960/R 15,540000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,84500 4,84500
Maquinària:

12,86900/R 128,690000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 12,86900 12,86900
Materials:

62,0550059,100001,050B0654050 =xFormigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 62,05500 62,05500

COST DIRECTE 79,76900

1,595382,00%DESPESES INDIRECTES

81,36438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,02kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una
alçària màxima de 3 m

E32B400P Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14872/R 18,590000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,13170/R 13,170000,010A0134000 =xAjudant de ferrallistah

Subtotal... 0,28042 0,28042
Materials:

0,004940,810000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de 1,3 mm de dkg

0,711640,711641,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

KG

Subtotal... 0,71658 0,71658
Altres:

% 0,004210,280671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00421 0,00421

COST DIRECTE 1,00121

0,020022,00%DESPESES INDIRECTES

1,02123COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,28m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó
metàl.lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <=3 m

E32D3103 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,17960/R 18,590000,440A0123000 =xOficial 1a encofradorh

6,51915/R 13,170000,495A0133000 =xAjudant d'encofradorh

Subtotal... 14,69875 14,69875
Materials:

0,097680,970000,1007B0A31000 =xClaus d'acerkg

0,584730,390001,4993B0D21030 =xTaulo de fusta de pi per a 10 usosm

0,052525,200000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usosCU

0,931770,870001,071B0D81480 =xEncofrat metàl.lic estandaritzat per a varis usos per a deixar
el formigó amb la cara vista

M2

0,152001,900000,080B0DZA000 =xDesencofrantl

0,200000,200001,000B0DZP400 =xPart proporcional d´elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x100 cm

U

Subtotal... 2,01870 2,01870
Altres:

% 0,2204814,698671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,22048 0,22048

COST DIRECTE 16,93793

0,338762,00%DESPESES INDIRECTES

17,27669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,90m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió.

E3C515HR Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,78464/R 18,590000,096A0122000 =xOficial 1a paletah

2,23776/R 15,540000,144A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,02240 4,02240
Maquinària:

10,29520/R 128,690000,080C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 10,29520 10,29520
Materials:

62,0550059,100001,050B0654050 =xFormigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 62,05500 62,05500

COST DIRECTE 76,37260

1,527452,00%DESPESES INDIRECTES
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77,90005COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,98kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de lloses

E3CB4000 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11154/R 18,590000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,13170/R 13,170000,010A0134000 =xAjudant de ferrallistah

Subtotal... 0,24324 0,24324
Materials:

0,004130,810000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de 1,3 mm de dkg

0,711640,711641,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

KG

Subtotal... 0,71577 0,71577

COST DIRECTE 0,95901

0,019182,00%DESPESES INDIRECTES

0,97819COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,74m2 Execució de pantalla en terreny de roca, de 60 cm de gruix
amb ''Hidrofresa'', i amb formigó HA-30/B/20/IIIa i ciment de
característiques MR, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, segons característiques de
projecte.

E3G5246R Rend.: 1,000P- 29

 €0,86kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de pantalles. Inclòs p.p. de
separadors especials, cavalcaments, mermes i retalls.

E3GB400R Rend.: 1,163P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11189/R 18,590000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,07927/R 13,170000,007A0134000 =xAjudant de ferrallistah

Subtotal... 0,19116 0,19116
Materials:

0,651290,638521,020D0B2A100 =xAcer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra

kg

Subtotal... 0,65129 0,65129

COST DIRECTE 0,84245

0,016852,00%DESPESES INDIRECTES

0,85930COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €225.663,78u Partida alçada per al transport, muntatge i desmuntatge a
obra de l'equip d'execució de pantalles amb ''Hidrofresa''.

E3GZ1000 Rend.: 1,000P- 31

 €43,78m Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària.E3GZA600 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,87800/R 15,540000,700A0140000 =xManobreh

22,51200/R 16,080001,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 33,39000 33,39000
Maquinària:

9,53400/R 13,620000,700C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 9,53400 9,53400

COST DIRECTE 42,92400

0,858482,00%DESPESES INDIRECTES

43,78248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,42m3 Enderroc dels muret guia de les pantalles, amb mitjans
manuals i mecànics. Inclòs el trasvassament de runes fins a
lloc de càrrega.

E3GZA601 Rend.: 1,163P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,68960/R 15,540000,800A0140000 =xManobreh

20,73947/R 16,080001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 31,42907 31,42907
Maquinària:

8,19776/R 13,620000,700C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 8,19776 8,19776

COST DIRECTE 39,62683

0,792542,00%DESPESES INDIRECTES

40,41937COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,58ut Execució completa de connectors de les pantalles amb la
llosa de formigó armat, mitjançant un connector de diàmetre
16 mm cada 40 cm de longitud 160 cm. S'inclou la p.p. de
desplaçaments i movimentacions de maquinària i personal,
replanteig, perforacions, injecció de resines HILTI HIT HY
150, segons especificacions de projecte.

E3GZCCSS Rend.: 1,000P- 34
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 €106,88ml Doble muret guia de 25 cm de gruix i 100 cm d'alçària, amb
formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de
pi i armat amb acer B 400 S

E3GZJGDR Rend.: 1,163P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,37833/R 18,590001,400A0123000 =xOficial 1a encofradorh

11,18917/R 18,590000,700A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

26,72399/R 15,540002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 60,29149 60,29149
Materials:

26,2900052,580000,500B0651080 =xFormigó ha-25/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

m3

0,320100,970000,330B0A31000 =xClaus d'acerkg

0,643500,390001,650B0D21030 =xTaulo de fusta de pi per a 10 usosm

1,07862179,770000,006B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

3,210001,070003,000B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

M2

0,190001,900000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

12,756170,7356517,340D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 44,48839 44,48839

COST DIRECTE 104,77988

2,095602,00%DESPESES INDIRECTES

106,87548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,18m2 Sanejament de la superfície interior de les pantalles de
contenció amb màquina fresadora i carrega de runa sobre
camió o contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastida,
apuntalament i travament necessaris, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, enderroc amb
compressor de l'element, temps d'espera per a càrrega i
descàrrega, càrrega, transport i descàrrega de runa a
l'abocador autoritzat i controlat més proper, amb el
pagament de les taxes i el cànon de transport i d'abocament
corresponents, retirada de la maquinària, eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. Inclou l'esponjament.

E3GZUS01 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41200/R 16,080000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,41200 2,41200
Maquinària:

1,02150/R 13,620000,075C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

2,97200/R 59,440000,050C110A100 =xFresadora per a mur pantallah

0,36860/R 36,860000,010C1311120 =xPala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjanah
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2,22800/R 22,280000,100C1501700 =xCamio de 7 th

Subtotal... 6,59010 6,59010

COST DIRECTE 9,00210

0,180042,00%DESPESES INDIRECTES

9,18214COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,88m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat des de camió

E3Z112Q1 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,39425/R 18,590000,075A0122000 =xOficial 1a paletah

2,33100/R 15,540000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,72525 3,72525
Materials:

4,9287046,940000,105B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 4,92870 4,92870
Altres:

% 0,055883,725331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05588 0,05588

COST DIRECTE 8,70983

0,174202,00%DESPESES INDIRECTES

8,88403COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,37m3 Formigó per a capa de compressió dels sostres amb lloses
alveolars, HA-30/B/12/IIIa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb cubilot

E45B18CC Rend.: 1,163P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,31582/R 18,590000,270A0122000 =xOficial 1a paletah

12,69390/R 15,540000,950A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,00972 17,00972
Materials:

63,7455060,710001,050B065404R =xFormigó HA-30/B/12/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 63,74550 63,74550
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COST DIRECTE 80,75522

1,615102,00%DESPESES INDIRECTES

82,37032COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,17m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/12/IIIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb
bomba.

E45C18BR Rend.: 1,163P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61250/R 18,590000,226A0122000 =xOficial 1a paletah

12,07924/R 15,540000,904A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,69174 15,69174
Materials:

61,9242060,710001,020B065404R =xFormigó HA-30/B/12/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 61,92420 61,92420

COST DIRECTE 77,61594

1,552322,00%DESPESES INDIRECTES

79,16826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,03kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de la capa de compressió de
sostres amb lloses alveolars i per a la malla dels sostres
formada per una cuadrícula superior i inferior de Ø 12 mm
cada 20 x 20 cm, inclou p.p. de cavalcaments, mermes i
retalls.

E4B9400R Rend.: 1,163P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15985/R 18,590000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,11324/R 13,170000,010A0134000 =xAjudant de ferrallistah

Subtotal... 0,27309 0,27309
Materials:

0,008100,810000,010B0A14200 =xFilferro recuit de 1,3 mm de dkg

0,725870,711641,020D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

KG

Subtotal... 0,73397 0,73397

COST DIRECTE 1,00706

0,020142,00%DESPESES INDIRECTES

1,02720COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,99kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de lloses

E4BC4000 Rend.: 1,163P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19181/R 18,590000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,11324/R 13,170000,010A0134000 =xAjudant de ferrallistah

Subtotal... 0,30505 0,30505
Materials:

0,009720,810000,012B0A14200 =xFilferro recuit de 1,3 mm de dkg

0,651290,638521,020D0B2A100 =xAcer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra

kg

Subtotal... 0,66101 0,66101

COST DIRECTE 0,96606

0,019322,00%DESPESES INDIRECTES

0,98538COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,53m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària
<=5 m, amb tauler de fusta de pi

E4DC2D00 Rend.: 1,163P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,02932/R 18,590000,690A0123000 =xOficial 1a encofradorh

7,81367/R 13,170000,690A0133000 =xAjudant d'encofradorh

Subtotal... 18,84299 18,84299
Materials:

0,106700,970000,110B0A31000 =xClaus d'acerkg

0,429000,390001,100B0D21030 =xTaulo de fusta de pi per a 10 usosm

0,35954179,770000,002B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,002400,160000,015B0D629A0 =xPuntal metal.lic i telescopic per a 5 m d'alãaria i 150 usoscu

1,294701,070001,210B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

M2

0,076001,900000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 2,26834 2,26834

COST DIRECTE 21,11133

0,422232,00%DESPESES INDIRECTES

21,53356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,68m2 Subministre, col·locació i transport de plaques per a contruir
la llosa alveolar prefabricada de formigó pretensat per a
sostre 50 cm de gruix, amb plaques de 120 cm d'ample.

E4LV55H3 Rend.: 1,000P- 43
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 €150,44m2 Subministre, col·locació i transport de plaques per a
construir la llosa alveolar prefabricada de formigó pretensat
per a sostre 83 cm de gruix, amb plaques de 122 cm
d'ample.

E4LV55H5 Rend.: 1,000P- 44

 €1.339,58u Pilar (Rotors) prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 40x60 cm, de 16 m d'alçària lliure
màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a
nivell, col·locat amb grua

E4P118E5 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,94250/R 18,590000,750A0121000 =xOficial 1ah

23,31000/R 15,540001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 37,25250 37,25250
Maquinària:

36,73500/R 48,980000,750C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 36,73500 36,73500
Materials:

1.238,770001.238,770001,000B4P118E5 =xPilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular
massissa de 60x40 cm, de 14 m d'alçària lliure màxima, per
anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell

u

Subtotal... 1.238,77000 1.238,77000

0,558791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.313,31629

26,266332,00%DESPESES INDIRECTES

1.339,58261COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.479,02u Pilar (escales i ascensors) prefabricat de formigó armat de
secció rectangular massissa de 30x80 cm, de 16 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a dues
cares i a nivell, col·locat amb grua

E4P11AF5 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,94250/R 18,590000,750A0121000 =xOficial 1ah

23,31000/R 15,540001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 37,25250 37,25250
Maquinària:

36,73500/R 48,980000,750C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 36,73500 36,73500
Materials:

1.375,470001.375,470001,000B4P11AF5 =xPilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular
massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària lliure màxima, per
anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell

u

Subtotal... 1.375,47000 1.375,47000
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0,558791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.450,01629

29,000332,00%DESPESES INDIRECTES

1.479,01661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.612,92u Pilar (jàsseres) prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 80x50 cm, de 15 m d'alçària lliure
màxima, per anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a
nivell, col·locat amb grua

E4P11BF5 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,94250/R 18,590000,750A0121000 =xOficial 1ah

23,31000/R 15,540001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 37,25250 37,25250
Maquinària:

36,73500/R 48,980000,750C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 36,73500 36,73500
Materials:

1.506,750001.506,750001,000B4P11BF5 =xPilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular
massissa de 60x50 cm, de 15 m d'alçària lliure màxima, per
anar vist, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell

u

Subtotal... 1.506,75000 1.506,75000

0,558791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.581,29629

31,625932,00%DESPESES INDIRECTES

1.612,92221COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,05m Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T
invertida, 50 cm del nervi 30 cm d'alçària del taló i 80 cm
d'alçària total amb un moment flector màxim de 910 a 1400
kNm, col·locada

E4PA453B Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92950/R 18,590000,050A0121000 =xOficial 1ah

1,55400/R 15,540000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,48350 2,48350
Maquinària:

4,04600/R 80,920000,050C150GB00 =xGrua autopropulsada de 40 th

Subtotal... 4,04600 4,04600
Materials:

169,95000169,950001,000B4PA453B =xJàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T
invertida, de 50 cm d'amplària del nervi, 30 cm d'alçària del
taló i 80 cm d'alçària total, amb un moment flector màxim de
910 a 1400 kNm

m

Subtotal... 169,95000 169,95000
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0,037251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 176,51675

3,530342,00%DESPESES INDIRECTES

180,04709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,67m Jàssera rectangular prefabricada de formigó pretesat, 30 cm
i 80 cm d'alçària total, col·locada

E4PA533B Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92950/R 18,590000,050A0121000 =xOficial 1ah

1,55400/R 15,540000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,48350 2,48350
Maquinària:

4,04600/R 80,920000,050C150GB00 =xGrua autopropulsada de 40 th

Subtotal... 4,04600 4,04600
Materials:

122,52000122,520001,000B4PA533B =xJàssera prefabricada de formigó pretesat en forma d'L, de
30 cm d'amplària del nervi, 30 cm d'alçària del taló i 80 cm
d'alçària total, amb un moment flector màxim de 440 a 640
kNm

m

Subtotal... 122,52000 122,52000

0,037251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,08675

2,581742,00%DESPESES INDIRECTES

131,66849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,33m Passama de pletina d'acer 40x6 mm. i suports de tub 25x1.5
mm., rodons d. 8 mm. i pletines circulars de fixacio en
parament vertical o en barana, etc. amb passamà de d'acer
inoxidable. Col.locada a obra. segons planol detall. criteri
amidament: per longitud realment executada.

E69ME12R Rend.: 0,840P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,74286/R 18,880000,300A012F000 =xOficial 1a manyàh

5,91786/R 16,570000,300A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 12,66072 12,66072
Materials:

15,1100015,110001,000B69ME12R =x* passama de tub d'acer inoxidable aisi 316, de d. 45x2 mm.
i suports de tub 25x1.5 mm., pletines circulars de fixacio, etc.
acabat llis brillant. segons planol detall ds-2 dc-1 i dc-2.

m

Subtotal... 15,11000 15,11000

COST DIRECTE 27,77072

0,555412,00%DESPESES INDIRECTES
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28,32613COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,25m2 Membrana d'una làmina, de densitat superficial 5 kg/m2 amb
tractament antiarrels, tipus ''GRAVI 2000'' de la casa
''SIPLAST'' o equivalent, formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb armadura FP de feltre de
polièster de 180 g/m2 i acabat de color estandard, adherida
amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació. S'inclouen tots
els materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per a
la correcta execució de la partida. Criteri amidament: per
superfície  realment executada. 

E72101ER Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,85900/R 18,590000,100A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

1,31700/R 13,170000,100A0137000 =xAjudant de col.locadorh

Subtotal... 3,17600 3,17600
Materials:

0,855000,570001,500B09412C0 =xOxiasfalt en sacs tipus 0a 80/25 d'aplicació en calentkg

11,6600010,600001,100B712A0RA =xLàmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM
(SBS) 50/G-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2 i acabat de
color estandard

m2

0,240000,800000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 12,75500 12,75500

COST DIRECTE 15,93100

0,318622,00%DESPESES INDIRECTES

16,24962COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,82m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió
bituminosa tipus ED, amb una dotació <=2 kg/m2, aplicada
en dues capes

E7A1220N Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74360/R 18,590000,040A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,26340/R 13,170000,020A0137000 =xAjudant de col.locadorh

Subtotal... 1,00700 1,00700
Materials:

1,760000,800002,200B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 1,76000 1,76000

COST DIRECTE 2,76700

0,055342,00%DESPESES INDIRECTES

2,82234COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,03m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè (geotextil) amb
un pes mínim de 100 g/m2, col.locada sense adherir. criteri
amidament: per superfície realment executada. s'inclouen
tots els materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris
per a la correcta execució de la partida.

E7B11A0L Rend.: 1,750P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21246/R 18,590000,020A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,07526/R 13,170000,010A0137000 =xAjudant de col.locadorh

Subtotal... 0,28772 0,28772
Materials:

0,726000,660001,100B7B11A00 =xFeltre de polipropile amb un pes minim de 100 g/m2m2

Subtotal... 0,72600 0,72600

COST DIRECTE 1,01372

0,020272,00%DESPESES INDIRECTES

1,03399COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,50m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de
200 a 250 g/m2, col.locada no adherida

E7B11M0L Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74360/R 18,590000,040A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,26340/R 13,170000,020A0137000 =xAjudant de col.locadorh

Subtotal... 1,00700 1,00700
Materials:

1,441001,310001,100B7B11M00 =xFeltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de
200 a 250 g/m2

m2

Subtotal... 1,44100 1,44100

COST DIRECTE 2,44800

0,048962,00%DESPESES INDIRECTES

2,49696COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,29m2 Impermeabilització de llosa de fonamentació.E7J211X3 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92950/R 18,590000,050A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,26340/R 13,170000,020A0137000 =xAjudant de col.locadorh

Subtotal... 1,19290 1,19290
Materials:
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4,970004,970001,000B8ZARUX3 =xImpermeabilització de llosa de fonamentació amb Katorce

Super formant un sistema sandwich. S'aplicarà sobre
l'armadura de la solera i abans de formigonar Katorce Super,
amb una dotació de 1Kg/m2 (amb solapes de 30cms) i
s'aplicarà el mateix producte amb la mateixa dotació abans
d'acabar de formigonar els últims 10-15cms de la solera.

m2

Subtotal... 4,97000 4,97000

COST DIRECTE 6,16290

0,123262,00%DESPESES INDIRECTES

6,28616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,42m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, de gruix 5 cm acabat remolinat

E7Z201ER Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,85900/R 18,590000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

1,55400/R 15,540000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,41300 3,41300
Materials:

1,9015737,285600,051D0701641 =xMorter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 1,90157 1,90157

COST DIRECTE 5,31457

0,106292,00%DESPESES INDIRECTES

5,42086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,28m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, de gruix 2 cm acabat remolinat

E7Z26D21 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,85900/R 18,590000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

1,55400/R 15,540000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,41300 3,41300
Materials:

0,7830037,285600,021D0701641 =xMorter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 0,78300 0,78300

COST DIRECTE 4,19600

0,083922,00%DESPESES INDIRECTES
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4,27992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,38m2 Arrebossat projectat de morter de ciment 1/4, per posterior
pintat amb pintura, segons indicacions de la direccio
facultativa, aplicat amb llana o mecanicament i reglejat amb
un gruix minim de 25 mm; aplicat directament sobre paret
ceramica o previa col·locacio de mallatex en tota la
superfície. Queden inclosos els acabats a cantonades,
arestes, brancals, cantoneres de PVC en totes les arestes i
la formacio de juntes i especejament segons directrius de la
DF. Criteri amidament: superfície de paret a revestir 'buit per
ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i
8m2.

E81100ER Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,29500/R 18,590000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

3,88500/R 15,540000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,18000 13,18000
Materials:

2,825402,770001,020B81ZZ01R =xMallatexm2

0,6342939,643400,016D0701821 =xMorter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 3,45969 3,45969

0,395403,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,03509

0,340702,00%DESPESES INDIRECTES

17,37579COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,57m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, amb acabat remolinat. inclús pont d'unió amb formigó i
malla en canvi de material. criteri amidament: per superfície
teòrica de projecte realment executada, deduïnt forats de
superfície superior als 4,00 m2.

E81121D2 Rend.: 0,674P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,03264/R 18,590000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

4,61128/R 15,540000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,64392 15,64392
Materials:

0,5965737,285600,016D0701641 =xMorter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 0,59657 0,59657
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COST DIRECTE 16,24049

0,324812,00%DESPESES INDIRECTES

16,56530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,90m2 Arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, deixat de regle. Criteri amidament: superfície teòrica
projecte.

E81131D1 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,29500/R 18,590000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

2,71950/R 15,540000,175A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,01450 12,01450
Materials:

0,6338637,285600,017D0701641 =xMorter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 0,63386 0,63386

COST DIRECTE 12,64836

0,252972,00%DESPESES INDIRECTES

12,90133COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,64m2 Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de
valencia de 20X20 cms., col.locades amb morter adhesiu
especial per a cartró-guix. Inclòs repercussió de cantoneres
de PVC. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

E823114V Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,15400/R 18,590000,600A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

1,86480/R 15,540000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,01880 13,01880
Materials:

0,950000,190005,000B0711000 =xMorter adhesiukg

6,908006,280001,100B0FH1161 =xRajola de valencia de 20X20 cm.m2

0,009120,760000,012B81ZB9K0 =xCantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

m

0,325000,650000,500B9CZ1000 =xBeurada blancakg

Subtotal... 8,19212 8,19212

COST DIRECTE 21,21092

0,424222,00%DESPESES INDIRECTES
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21,63514COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,64m Pintat de tubs d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, de 2'' a 4'' de
diàmetre, com a màxim

E89FU010 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,71800/R 18,590000,200A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,28974/R 13,170000,022A013D000 =xAjudant de pintorh

Subtotal... 4,00774 4,00774
Materials:

0,374406,240000,060B89ZB000 =xEsmalt sintetickg

0,171752,290000,075B8ZAA000 =xEmprimacio antioxidantkg

Subtotal... 0,54615 0,54615

COST DIRECTE 4,55389

0,091082,00%DESPESES INDIRECTES

4,64497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,75m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura
anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans. Criteri
d'amidament: superfície teòrica projecte, descomptant forats
més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

E8B2U001 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37180/R 18,590000,020A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,26340/R 13,170000,020A013D000 =xAjudant de pintorh

Subtotal... 0,63520 0,63520
Materials:

7,9440013,240000,600B89ZU001 =xPintura anticarbonatació, monocomponent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa

kg

Subtotal... 7,94400 7,94400

COST DIRECTE 8,57920

0,171582,00%DESPESES INDIRECTES

8,75078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,95m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

E9232G91 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93240/R 15,540000,060A0140000 =xManobreh
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1,92960/R 16,080000,120A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,86200 2,86200
Maquinària:

0,60480/R 10,080000,060C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH

Subtotal... 0,60480 0,60480
Materials:

5,2657514,750000,357B0332300 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 5,26575 5,26575
Altres:

% 0,042932,862001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04293 0,04293

COST DIRECTE 8,77548

0,175512,00%DESPESES INDIRECTES

8,95099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,86m3 Solera de formigó lleuger d'argila expandida de 2000 a 2500
N/cm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a
1600 kg/m3.

E93701ER Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,29500/R 18,590000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

7,77000/R 15,540000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,06500 17,06500
Materials:

114,17495114,174951,000D06L1CH1 =xFormigó lleuger d'argila expandida, de 2000 a 2500 N/cm2
de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 114,17495 114,17495

COST DIRECTE 131,23995

2,624802,00%DESPESES INDIRECTES

133,86475COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,42m2 Recrescut de nivell de pavients amb encofrat no recuperable
amb peces del sistema CAVITI de 20, 40 i 70 cm d'alçada.
Inclou formigonat de peus, capa de compresió de 8 cm de
gruix amb malla electrosoldada de 15x15-20x20 diàm.5. 

E93A01ER Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,71800/R 18,590000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

3,10800/R 15,540000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,82600 6,82600
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Materials:

4,9239054,710000,090B0652050 =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

14,337005,310002,700B93A01ER =xModuls CAVITI de 750x500 mm i 700 mm d'alçàdau

1,777041,777041,000D0B34135 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 5 - 5 mm B
500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

m2

Subtotal... 21,03794 21,03794

COST DIRECTE 27,86394

0,557282,00%DESPESES INDIRECTES

28,42122COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,79m2 Paviment de rajola de gres porcelànic antilliscant de 20x20
cm. col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu. criteri
amidament: per superfície realment executada. 

E9DCU270 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,78220/R 18,590000,580A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

2,63400/R 13,170000,200A0137000 =xAjudant de col.locadorh

0,46620/R 15,540000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,88240 13,88240
Materials:

0,230000,230001,000B05A2103 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

kg

1,750000,250007,000B0711010 =xMorter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004kg

13,3416013,080001,020B0FHU270 =xRajola de gres porcellànic premsat antilliscant sense
esmaltar de forma rectangular, de 76 a 115 peces/m2, preu
alt

m2

Subtotal... 15,32160 15,32160

COST DIRECTE 29,20400

0,584082,00%DESPESES INDIRECTES

29,78808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,18m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix,
amb acabat raspatllat. Criteri amidament: superfície teòrica
projecte.

E9G11AB1 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,78850/R 18,590000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

3,41880/R 15,540000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,20730 6,20730
Maquinària:
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0,20200/R 4,040000,050C2003000 =xRemolinador mecanich

Subtotal... 0,20200 0,20200
Materials:

9,4519060,980000,155B0641650 =xFormigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 9,45190 9,45190

COST DIRECTE 15,86120

0,317222,00%DESPESES INDIRECTES

16,17842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,90m2 Ratllat manual de paviments de formigó amb ratlles
formades per rodó diàm.20 en sentit transversal. Criteri
amidament: superfície teòrica projecte.

E9GZ2000 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,85900/R 18,590000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 1,85900 1,85900

COST DIRECTE 1,85900

0,037182,00%DESPESES INDIRECTES

1,89618COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,05m2 Acabat de paviment de formigó lliscat mecànic afegint 4
kg/m2 de pols de quars gris. Criteri amidament: superfície
teòrica projecte.

E9GZU010 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37180/R 18,590000,020A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 0,37180 0,37180
Maquinària:

0,08080/R 4,040000,020C2003000 =xRemolinador mecanich

Subtotal... 0,08080 0,08080
Materials:

1,55964389,910000,004B9GZ1210 =xPols de quars de color grist

Subtotal... 1,55964 1,55964

COST DIRECTE 2,01224

0,040242,00%DESPESES INDIRECTES

2,05248COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,73m2 Acabat remolinat mecànic en fresc, de paviment de formigó
o d'estructura sostre de formigó, acabat afegint 7 kg/m2 de
pols de quars gris.

E9GZUX01 Rend.: 1,163P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06394/R 18,590000,004A0121000 =xOficial 1ah

0,53448/R 15,540000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,59842 0,59842
Maquinària:

0,33001/R 4,040000,095C2003000 =xRemolinador mecanich

Subtotal... 0,33001 0,33001
Materials:

2,72937389,910000,007B9GZ1210 =xPols de quars de color grist

Subtotal... 2,72937 2,72937

COST DIRECTE 3,65780

0,073162,00%DESPESES INDIRECTES

3,73096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,00m Faixa de pedra natural granítica flamejada, de 5 cm gruix i
15 cm d'amplada , col.locat sobre llit de morter a truc de
maceta amb morter mixt 1:6. Protegides amb polietilè la cara
superior i dos cantells. Criteri d'amidament: longitud
realment executada.

E9V201ER Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,78850/R 18,590000,150A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

2,33100/R 15,540000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,11950 5,11950
Materials:

22,56300150,420000,150B0G102ER =xPedra granítica nacional amb una cara flamejada preu alt, de
50 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les
quatre vores

m2

1,7305869,223000,025D070A4D1 =xMorter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcië en volum 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 24,29358 24,29358

COST DIRECTE 29,41308

0,588262,00%DESPESES INDIRECTES

30,00134COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,42m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà,
aplicada en dues capes, amb neteja prèvia i preparació de la
superfície

E9Z3U010 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,57700/R 18,590000,300A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,97550/R 13,170000,150A013D000 =xAjudant de pintorh

Subtotal... 7,55250 7,55250
Materials:

5,6045010,190000,550B89ZU201 =xPintura antilliscantkg

Subtotal... 5,60450 5,60450

COST DIRECTE 13,15700

0,263142,00%DESPESES INDIRECTES

13,42014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,05m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x
2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de
formigó

E9Z4AA14 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26026/R 18,590000,014A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,18438/R 13,170000,014A0134000 =xAjudant de ferrallistah

Subtotal... 0,44464 0,44464
Materials:

0,008260,810000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de 1,3 mm de dkg

1,558281,558281,000D0B34134 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 4 - 4 mm B
500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

m2

Subtotal... 1,56654 1,56654

COST DIRECTE 2,01118

0,040222,00%DESPESES INDIRECTES

2,05140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,12m Junta de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària màxima,
amb perfils tapajuntes d'alimini de superfície estriada amb
angles de suport perforats i juntes elàstiques de goma a
base de cautxú sintètic, per a altes sol.licitacions, col·locant
prèviament el suport.

E9Z51765 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,71800/R 18,590000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

1,55400/R 15,540000,100A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 5,27200 5,27200
Materials:

0,001620,810000,002B071P000 =xMorter d'anivellamentkg

2,920000,730004,000B0A62F00 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

92,9040088,480001,050B9Z501ER =xJunta de paviment de la casa ''MIGUA'' sèrie ''FP 75'' o
equivalent, per a junt de 50 mm d'amplària màxima, amb
perfils tapajuntes d'alimini de superfície estriada amb angles
de suport perforats i juntes elàstiques de goma a base de
cautxú sintètic

m

Subtotal... 95,82562 95,82562

COST DIRECTE 101,09762

2,021952,00%DESPESES INDIRECTES

103,11957COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,95u Barres antipànic per a portes d'una fulla tipus CISA cofre
negre i barra vermella. Totalment col·locada.

EAR0300R Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,77600/R 18,880000,200A012F000 =xOficial 1a manyàh

3,31400/R 16,570000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 7,09000 7,09000
Materials:

43,8400043,840001,000B7DA300R =xBarres antipànic per a portes d'una fulla tipus CISA cofre
negre i barra vermella.

u

Subtotal... 43,84000 43,84000

COST DIRECTE 50,93000

1,018602,00%DESPESES INDIRECTES

51,94860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €529,55u Porta tallafocs EI2-C 60 (5) tipus RF1. Mides totals 160x210
cm. Porta tallafocs de dues fulles batents d'acer per pintar.
Inclús premarc, pany de cop i manetes. Criteri amidament:
per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.

EASA10ER Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,55200/R 18,880000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 7,55200 7,55200
Materials:

511,61000511,610001,000BASA72J2 =xPorta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per
a una llum de 160x205-210 cm, preu alt

u

Subtotal... 511,61000 511,61000
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COST DIRECTE 519,16200

10,383242,00%DESPESES INDIRECTES

529,54524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €220,50u Porta tallafocs EI2-C 60 (5) tipus RF3. Mides totals 90x210
cm. Porta tallafocs de dues fulles batents d'acer per pintar.
Inclús premarc, pany de cop i manetes. Tot segons planol
detall projecte. Criteri amidament: per unitat d'obra
completament acabada i muntada en obra. 

EASA43ER Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,72000/R 18,880000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 4,72000 4,72000
Materials:

211,46000211,460001,000BASA73ER =xPorta tallafocs EI2-C 60 (5) tipus RF3. Mides totals 90x210
cm. Porta tallafocs de dues fulles batents d'acer per pintar.
Inclús premarc, pany de cop i manetes.

u

Subtotal... 211,46000 211,46000

COST DIRECTE 216,18000

4,323602,00%DESPESES INDIRECTES

220,50360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,09m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col.locat sobre suports i inclosos tot tipus de
materials, operacions auxiliars i de preparació necessàries i
gestió de residus. Totalment col·locat. Tot segons detall
plànols.

EB2A1001 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20449/R 18,590000,011A0121000 =xOficial 1ah

1,39860/R 15,540000,090A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,60309 1,60309
Materials:

13,9900013,990001,000BBM2AA00 =xBarrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO

m

1,165004,660000,250BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat

m

Subtotal... 15,15500 15,15500

COST DIRECTE 16,75809

0,335162,00%DESPESES INDIRECTES
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17,09325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,32m Pintat de bandes de 20 cm. d'amplaria amb esmalt al
poliureta per a senyalitzacio de zones de pas, zones mortes i
indicacio de direccio, en paraments verticals i paviments.
Criteri amidament: longitud teòrica projecte.

EBA101ER Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11540/R 18,590000,060A0121000 =xOficial 1ah

0,93240/R 15,540000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,04780 2,04780
Materials:

0,226004,520000,050B8ZB2000 =xPintura no reflectora per a senyalitzaciókg

Subtotal... 0,22600 0,22600

COST DIRECTE 2,27380

0,045482,00%DESPESES INDIRECTES

2,31928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,96u Pintat de grup de dos dígits de numeros de senyalitzacio de
places d'aparcament amb esmalt al poliureta en paviments.
Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

EBA102ER Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,75589/R 18,590000,471A012D000 =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 8,75589 8,75589
Materials:

0,031203,120000,010B89ZPD00 =xPintura plastica per a interiorskg

Subtotal... 0,03120 0,03120

COST DIRECTE 8,78709

0,175742,00%DESPESES INDIRECTES

8,96283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,06u. Formació de tremuja de connexió de ventilador a conducte,
a base de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb
unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

EE52PV01 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,02500/R 19,210002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

41,27500/R 16,510002,500A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 89,30000 89,30000
Materials:

36,060006,010006,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

48,8910011,370004,300BE52Q240 =xFormació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 1 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips

m2

16,000004,000004,000BEW52000 =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu
alt

u

Subtotal... 100,95100 100,95100

COST DIRECTE 190,25100

3,805022,00%DESPESES INDIRECTES

194,05602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,98m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports

EE52Q24A Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,85000/R 21,700000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

9,31000/R 18,620000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 20,16000 20,16000
Materials:

11,3700011,370001,000BE52Q240 =xFormació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 1 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips

m2

0,800004,000000,200BEW52000 =xSuport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu
alt

u

Subtotal... 12,17000 12,17000

COST DIRECTE 32,33000

0,646602,00%DESPESES INDIRECTES

32,97660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,96u. Maniguet elàstic per a conducte rectangular realitzat a base
de lona resistent a 400ºC. durant 90 minuts., de
1.400x350x500mm. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

EE5ZPV01 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,21000/R 19,210001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

16,51000/R 16,510001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,72000 35,72000
Materials:

13,823006,010002,300B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.
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61,2000061,200001,000BE5ZPV01 =xManiguet elàstic per a conducte rectangular realitzat a base

de lona resistent a 400ºC. durant 90 minuts., de
1.400x350x500mm.

u.

Subtotal... 75,02300 75,02300

COST DIRECTE 110,74300

2,214862,00%DESPESES INDIRECTES

112,95786COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,03u. Reixa d'impulsió o retorn d'alumini anoditzat platejat, de la
marca TROX model AT-AG, de 625x225mm., proveïda amb
comporta de regulació i bastiment de muntatge. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

EEK1PV01 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,88150/R 19,210000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,47650/R 16,510000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,35800 5,35800
Materials:

3,005006,010000,500B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

65,2000065,200001,000BEK1PV01 =xReixa d'impulsió o retorn d'alumini anoditzat platejat, de la
marca TROX model AT-AG, de 625x225mm., proveïda amb
comporta de regulació i bastiment de muntatge.

u.

Subtotal... 68,20500 68,20500

COST DIRECTE 73,56300

1,471262,00%DESPESES INDIRECTES

75,03426COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €672,96u. Reixa exterior d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl.lica, de la marca TROX
model AWG, de 1.385x1.320mm., amb bastiment de
muntatge. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

EEKNPV01 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,21000/R 19,210001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

16,51000/R 16,510001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,72000 35,72000
Materials:

24,040006,010004,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

600,00000600,000001,000BEKNPV01 =xReixa exterior d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla metàl.lica, de la marca TROX
model AWG, de 1.385x1.320mm., amb bastiment de
muntatge.

u.
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Subtotal... 624,04000 624,04000

COST DIRECTE 659,76000

13,195202,00%DESPESES INDIRECTES

672,95520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €291,50u. Comporta antiretorn per sobrepressió, de 800x800mm. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

EEKQPV01 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,21000/R 19,210001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

16,51000/R 16,510001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,72000 35,72000
Materials:

39,065006,010006,500B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

211,00000211,000001,000BEKQPV01 =xComporta antiretorn per sobrepressió, de 800x800mm.u.

Subtotal... 250,06500 250,06500

COST DIRECTE 285,78500

5,715702,00%DESPESES INDIRECTES

291,50070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.131,66u. Caixa de ventilació de la marca AIRTÈCNICS model
THEBE-630-4, de 15.000m3/h. a 30mmca., amb motor de
5,50kW., apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400°
C-2 h), trifàsica per a 400 V., recolzada damunt de 4
silen-blocks. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

EEM3PV01 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,42000/R 19,210002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

33,02000/R 16,510002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 71,44000 71,44000
Materials:

192,320006,0100032,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

1.826,100001.826,100001,000BEM3PV01 =xCaixa de ventilació de la marca AIRTÈCNICS model
THEBE-630-4, de 15.000m3/h. a 30mmca., amb motor de
5,50kW., apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400°
C-2 h), trifàsica per a 400 V., recolzada damunt de 4
silen-blocks.

u.

Subtotal... 2.018,42000 2.018,42000
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COST DIRECTE 2.089,86000

41,797202,00%DESPESES INDIRECTES

2.131,65720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.967,34u. Ventilador de la marca SOLER & PALAU model
THGT-4-710-7-20, de 15.000m3/h. a 25mmca., amb motor
de 2,20kW., apte per a extracció de fums en cas d'incendi
(400° C-2 h), trifàsic per a 400 V., recolzat damunt de 4
silent-blocks. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

EEM3PV02 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,42000/R 19,210002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

33,02000/R 16,510002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 71,44000 71,44000
Materials:

192,320006,0100032,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

1.665,000001.665,000001,000BEM3PV02 =xVentilador de la marca SOLER & PALAU model
THGT-4-710-7-20, de 15.000m3/h. a 25mmca., amb motor
de 2,20kW., apte per a extracció de fums en cas d'incendi
(400° C-2 h), trifàsic per a 400 V., recolzat damunt de 4
silent-blocks.

u.

Subtotal... 1.857,32000 1.857,32000

COST DIRECTE 1.928,76000

38,575202,00%DESPESES INDIRECTES

1.967,33520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €318,17U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONTROLADOR DDC
PER REGULACIÓ Y CONTROL D' INSTAL.LACIONS  

EEVC2104 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,21000/R 19,210001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

16,51000/R 16,510001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,72000 35,72000
Materials:
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180,20000180,200001,000BEVC2104 =xCONTROLADOR DDC PER REGULACIÓ Y CONTROL D'

INSTAL.LACIONS PROCESSADOR 68334 DE 32 BIT,
16,78 MHZ,TEMPS DE CICLE:1S.MEMORIA: 128 KBYTES
SRAM AMB BATERÍA (5 ANYS), 256 KBYTES FLASH
ROM ACTUALITZABLE. RELLOTGE DE QUARÇ AMB
PRECISSIÓ DE 30 SEG/MES. 5 ZONES HORARIES
SETMANALS, AMB 20 PERÍODES FESTIUS A L' ANY,
AMB FUNCIONAMIENT AUTONOM. ALIMENTACIÓ: 220
VAC -15+10% 50-60HZ 13 VA MAX. PROTECCIO AMB
REARMAMENT AUTOMÀTIC. COMUNICACIONS: ANELL 2
FILS SERIE, LLAÇ DE CORRENT 20 MA, RECEPTOR
OPTOAILLAT (SENSE POLARITAT), REGENERACIÓ DE
SEÑAL A CADA CONTROLADOR. VELOCITAT DE
TRANSMISSIÓ: 19K2, 9K6, 1K2. AMB LED INDICADOR D'
ANELL OK. DIMENSIONS: AMPLE 158 X ALT 142 X
PROFUNDITAT 71 MM. ENTRADES 12 BITS DE
RESOLUCIÓ(4096 STEPS): ANALOGIQUES: +/- 0,5 %
DEL RANG. ESCALAT Y LINEALITZACIÓ PER
PROGRAMA. DIGITALS: LLIURE DE TENSIÓ,
ALIMENTADA A 24 V CC, COMPTATGE DE POLSOS MAX
32HZ. SORTIDES: ANALÓGIQUES: 0-10V, 20MA MAX.
RESOLUCIÓ 11 BIT (2048 STEPS).PRECISIÓ: +/- 0,5 DEL
RANG. DIGITALS. GENERACIÓ Y ENVIAMENT D'
ALARMES D' INSTALACIÓ AMB TEXT DESCRIPTIU DES
DEL PROPI CONTROLADOR. COMUNICACIÓ ENTRE
CONTROLADORS SENSE NECESITAT D' EQUIPS
AUXILIARS. PROGRAMACIÓ PER BLOCS FUNCIONALS.
10 BANCS HISTÓRICS DE 1000 VALORS C/U,AMB
INTERVALS PROGRAMABLES DE 1 SEG A 24 H.
MODEL: IQ211/220/P MARCA: CONTROLLI.

U

45,2000045,200001,000BEVC2704 =xQUADRE ELÈCTRIC DE PLASTIC CE211PU

23,6320029,540000,800BEVC2800 =xPOSADA EN FUNCIONAMENT IQH

27,1810038,830000,700BEVC3000 =xP.P. DE CABLEJATPP

Subtotal... 276,21300 276,21300

COST DIRECTE 311,93300

6,238662,00%DESPESES INDIRECTES

318,17166COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,37U SUBMINISTRE DE COL.LOCACIÓ DE MÓDUL DE RELE
AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A
CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

EEVC2205 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19210/R 19,210000,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,16510/R 16,510000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,35720 0,35720
Materials:

7,250007,250001,000BEVC2205 =xMÓDUL DE RELÉ AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA,
PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI,
MODEL: SRM/24

U

38,8300038,830001,000BEVC3000 =xP.P. DE CABLEJATPP
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Subtotal... 46,08000 46,08000

COST DIRECTE 46,43720

0,928742,00%DESPESES INDIRECTES

47,36594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10.301,81U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLOC CENTRAL
DE SUPERVISIÓ, AMB ORDENADOR, SOFTWARE DE
GESTIÓ, PANTALLES I ELEMENTS DE COMUNICACIÓ.
INCLOU CURS DE FORMACIÓ, DOCUMENTACIÓ,
ACCESORIS CABLEJAT I MONTATGE.

EEVC5016 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

1.978,810001.978,810001,000EEVC2401 =xSUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE ORDINADOR PC
COMPATIBLE. CONFIGURACIÓ MÍNIMA: PROCESSADOR
PENTIUM 2.7 GHZ, 512 MB RAM. DISC DUR 20 GB,
DISQUETERA 3-1/4'' I LECTOR DE CD ROM. GRÀFICS
SVGA. MONITOR 17´´. 2 PORTS SÉRIE, 1 PARALEL, 2
USB. 4 SLOTS PCI. MOUSE, TECLAT. IMPRESORA D'
ALARMES MATRICIAL. SISTEMA OPERATIU WINDOWS
2000/XP. MODEL: PC/PIV/W. MARCA: CONTROLLI.
INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

U

1.715,067200,000EEVC2402 =xSUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROGRAMARI DE
SUPERVISIÓ I NODE DE COMUNICACIONS PER PC.
UTILITAT WINDOWS, COMPATIBLE EN FUNCIONAMIENT
MULTITASCA AMB ALTRES APLICACIONS. ACCÉS A
XARXA TREND MITJANÇANT CONNEXIÓ DIRECTA,
TELEFÓNICA O A TRAVÉS D'ETHERNET. PRESENTACIÓ
DE VALORS EN TEMPS REAL SOBRE PANTALLES
GRÀFIQUES. POSIBILITAT D' INCORPORAR IMATGES
GRÁFIQUES DIGITALITZADES, ANIMACIONS, VIDEO I
SÓ. SENSE LÍMIT SOFTWARE DEL NÚMERO DE
INSTALACIONS, PANTALLES NI DE PUNTS DE
CONTROL. PROTECCIÓ DE LICÈNCIA PER
PROGRAMARI. UTILITAT DE SEGURETAT AMB
CAPACITAT ILIMITADA D'USUARIS. VISUALITZACIÓ I
ENREGISTRAMENT DE DADES HISTÓRIQUES .
SELECCIÓ D' ALARMES SEGONS CRITERIS.
REENVIAMENT D' ALARMA A ´´BUSCAPERSONES´´,
TELEFON MÓBIL, CORREU ELECTRÓNIC I/O CENTRES
DE SUPERVISIÓ REMOTS. APLICACIÓ DE CALENDARIS
PER PLANIFICACIONS HORARIES. NODE DE
COMUNICACIONS NETB/CNC PER MUNTATGE MURAL,
ALIMENTACIÓ 220V CA. MODEL: SWR/962L. MARCA:
CONTROLLI. INCLÓS ACCESSORIS I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

U
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2.053,637202.053,637201,000EEVC2403 =xSUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROGRAMARI DE

SUPERVISIÓ I NODE DE COMUNICACIONS PER PC.
UTILITAT WINDOWS, COMPATIBLE EN FUNCIONAMIENT
MULTITASCA AMB ALTRES APLICACIONS. ACCÉS A
XARXA TREND MITJANÇANT CONNEXIÓ DIRECTA,
TELEFÓNICA O A TRAVÉS D'ETHERNET. PRESENTACIÓ
DE VALORS EN TEMPS REAL SOBRE PANTALLES
GRÀFIQUES. POSIBILITAT D' INCORPORAR IMATGES
GRÁFIQUES DIGITALITZADES, ANIMACIONS, VIDEO I
SÓ. SENSE LÍMIT SOFTWARE DEL NÚMERO DE
INSTALACIONS, PANTALLES NI DE PUNTS DE
CONTROL. PROTECCIÓ DE LICÈNCIA PER
PROGRAMARI. UTILITAT DE SEGURETAT AMB
CAPACITAT ILIMITADA D'USUARIS. VISUALITZACIÓ I
ENREGISTRAMENT DE DADES HISTÓRIQUES .
SERVIDOR ETHERNET PER A SUPERVISIÓ REMOTA
MITJANÇANT MICROSOFT INTERNET EXPLORER AMB 3
ACCESSOS SIMULTANIS. SELECCIÓ D' ALARMES
SEGONS CRITERIS. REENVIAMENT D' ALARMA A
´´BUSCAPERSONES´´, TELEFON MÓBIL, CORREU
ELECTRÓNIC I/O CENTRES DE SUPERVISIÓ REMOTS.
APLICACIÓ DE CALENDARIS PER PLANIFICACIONS
HORARIES. NODE DE COMUNICACIONS NETB/CNC PER
MUNTATGE MURAL, ALIMENTACIÓ 220V CA. MODEL:
SWR/962S. MARCA: CONTROLLI. INCLÓS ACCESSORIS
I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

U

327,140000,000EEVC2404 =xSUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LLICENCIA
ADICIONAL PER A PROGRAMARI SWR/962S FINS UN
MÀXIM DE 25 LLICENCIES PER SERVIDOR. MODEL:
SWR/962S/UP. MARCA: CONTROLLI. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

U

846,75720846,757201,000EEVC2501 =xSUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE NODE
COMUNICACIONS ENTRE XARXA ETHERNET I XARXA
TREND. PROPORCIONA ACCÉS A XARXA TREND
DESDE XARXA ETHERNET A 4 SUPERVISORS DE
FORMA SIMULTÁNIA. XARXA TREND 19K2 KBAUD,
ANELL SÈRIE 2 FILS, BUCLE DE CORRENT 20 MA.
CONNEXIÓ OPTOACOBLADA SENSE POLARITAT.
CONNEXTOR ETHERNET 10 BASE T. PROTOCOL
TCP/IP. CONNECTOR D15 PER A TRANSCEIVER
ETHERNET EXTERN (COAXIAL, FIBRA OPTICA,
RADIOFREQUENCIA.). ALIMENTACIÓ 220V CA 18 MA.
PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC.
CONDICIONS AMBIENTALS 0 A 45ºC, 0 A 95% HR,
SENSE CONDENSACIÓ. PROTECCIÓ IP 40. MODEL:
NBOX/EINC. MARCA: CONTROLLI. INCLÓS
ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

U
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764,61220764,612201,000EEVC2601 =xSUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE NODE

COMUNICACIONS PER L'ACCÈS DE DISPOSITIUS
RS232 A LA XARXA TREND. PROPORCIONA ACCÉS A
XARXA A DISPOSITIUS COM NDP, SUPERVISORS O
CONVERTIDORS DE PROTOCOL. MUNTATGE MURAL O
A FONS DE QUADRE. ALIMENTACIÓ 220V CA 6VA.
PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÁTIC.
PROTECCIÓ IP40. DIMENSIONS: AMPLE 310 X ALT 185 X
PROFUNDITAT 55. CONNEXIÓ A XARXA TREND 2 FILS,
BUCLE DE CORRENT 20 MA, RECEPTOR
OPTOACOBLAT SENSE POLARITAT. MODEL:NETB/CNC.
MARCA: CONTROLLI. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT
I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT

U

612,262200,000EEVC2602 =xSUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE NODE
COMUNICACIONS ENTRE XARXA TREND Y XARXA LON.
XARXA TREND 19K2 BAUD, ANELL SÈRIE 2 FILS, BUCLE
DE CORRENT 20 MA, CONNEXIÓ OPTOACOBLADA
SENSE POLARITAT. XARXA LON FTT10. TOPOLOGÍA
LLIURE 78KBAUD. CONNEXIÓ AILLADA PER
TRANSFORMADOR. POSIBILITAT DE CONNECTAR
TARJES D' INTERFACE A LON DIFERENTS DE FTT10.
ALIMENTACIÓ 220V 18VA.PROTECCIÓ AMB
REARMAMENT AUTOMÀTIC. DIMENSIONS 300 X 180 X
150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS 0 A 45ºC, 0 A
95%HR. IP40. MODEL: NETB/LINC. MARCA: CONTROLLI.
INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

U

931,153200,000EEVC2605 =xSUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE NODE
COMUNICACIONS PER CONEXIÓ DE XARXA TREND A
XARXA TELEFONICA. MUNTATGE MURAL O A FONS DE
QUADRE. ALIMENTACIÓ 220V CA 6VA. PROTECCIÓ AMB
REARMAMENT AUTOMÁTIC. PROTECCIÓ IP40.
DIMENSIONS: AMPLE 310 X ALT 185 X PROFUNDITAT
55. CONNEXIÓ A XARXA TREND 2 FILS, BUCLE DE
CORRENT 20 MA, RECEPTOR OPTOACOBLAT SENSE
POLARITAT. MODEL: NETB/TMNH. MARCA: CONTROLLI.
INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

U

4.327,619200,000EEVC2606 =xSUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONTROLADOR DDC
PER INTERFACE AMB SISTEMES DE TERCERS,
PROCESSADOR 68334 DE 32 BIT, 16,78 MHZ,TEMPS DE
CICLE:5S.MEMORIA: 128 KBYTES SRAM AMB BATERÍA
(5 ANYS), 256 KBYTES FLASH ROM ACTUALITZABLE.
RELLOTGE DE QUARÇ AMB PRECISSIÓ DE 30
SEG/MES. AMB FUNCIONAMIENT AUTONOM.
ALIMENTACIÓ: 220 VAC -15+10% 50-60HZ 13 VA MAX.
PROTECCIO AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC.
COMUNICACIONS: ANELL 2 FILS SERIE, LLAÇ DE
CORRENT 20 MA, RECEPTOR OPTOAILLAT (SENSE
POLARITAT), REGENERACIÓ DE SEÑAL A CADA
CONTROLADOR. VELOCITAT DE TRANSMISSIÓ: 19K2,
9K6, 1K2. AMB LED INDICADOR D' ANELL OK.
DIMENSIONS: AMPLE 230 X ALT 181 X PROFUNDITAT
70 MM. MODEL: DG 2622. MARCA: CONTROLLI.
INCLOENT-HI PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS,
DOCUMENTACIÓ, PART PROPORCIONAL D'ARMARI
ELECTRIC MURAL IP 55 AMB PROTECCIONS,
ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

U
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4.456,0000011,14000400,000EEVC2801 =xSUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROGRAMACIO DE

PANTALLA PER SISTEMA DE GESTIO. MODEL:HTOP
MARCA: CONTROLLI. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT

H

Subtotal... 10.099,81660 10.099,81660

COST DIRECTE 10.099,81660

201,996332,00%DESPESES INDIRECTES

10.301,81293COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,76m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 4´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat superficialment

EF11D222 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,36800/R 19,210000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

13,20800/R 16,510000,800A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 28,57600 28,57600
Materials:

0,564002,350000,240B0A71N00 =xAbraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interioru

15,7896015,480001,020BF11D200 =xTub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 4´´, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

6,4650021,550000,300BFW11D20 =xAccessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de
diàmetre 4´´, per a soldar

u

2,290002,290001,000BFY11D20 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre sense soldadura, de diàmetre 4´´, soldat

u

Subtotal... 25,10860 25,10860

COST DIRECTE 53,68460

1,073692,00%DESPESES INDIRECTES

54,75829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,55m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal
3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

EF21B212 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,10230/R 19,210000,630A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,40130/R 16,510000,630A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 22,50360 22,50360
Materials:

0,525002,100000,250B0A71M00 =xAbraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interioru

16,5852016,260001,020BF21B200 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 3´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

19,0620063,540000,300BFW21B10 =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 3´´, per a roscar

u
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2,650002,650001,000BFY21B10 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer

galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3´´, roscat
u

Subtotal... 38,82220 38,82220

COST DIRECTE 61,32580

1,226522,00%DESPESES INDIRECTES

62,55232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,79m Tub de coure semidur de 15 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat encastat

EF5263B7 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68940/R 19,210000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,31140/R 16,510000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,00080 5,00080
Materials:

2,152202,110001,020BF526300 =xTub de coure semidur de 15 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm

m

0,297000,990000,300BFW526B0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 15 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

u

0,190000,190001,000BFY526B0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

u

Subtotal... 2,63920 2,63920

COST DIRECTE 7,64000

0,152802,00%DESPESES INDIRECTES

7,79280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,52m Tub de coure semidur de 18 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment

EF5283B2 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68940/R 19,210000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,31140/R 16,510000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,00080 5,00080
Materials:

0,170000,340000,500B0A71700 =xAbraçadora metàl.lica, de 18 mm de diàmetre interioru

2,590802,540001,020BF528300 =xTub de coure semidur de 18 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm

m

0,363001,210000,300BFW528B0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 18 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

u
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0,230000,230001,000BFY528B0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de

coure semidur, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

u

Subtotal... 3,35380 3,35380

COST DIRECTE 8,35460

0,167092,00%DESPESES INDIRECTES

8,52169COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,66m Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment

EF5293B2 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,88150/R 19,210000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,47650/R 16,510000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,35800 5,35800
Materials:

0,180000,360000,500B0A71900 =xAbraçadora metàl.lica, de 22 mm de diàmetre interioru

3,202803,140001,020BF529300 =xTub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm

m

0,456001,520000,300BFW529B0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

u

0,270000,270001,000BFY529B0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

u

Subtotal... 4,10880 4,10880

COST DIRECTE 9,46680

0,189342,00%DESPESES INDIRECTES

9,65614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,58m Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà
i col.locat al fons de la rasa

EFB1C455 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,57090/R 19,210000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,78790/R 16,510000,290A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,35880 10,35880
Materials:

3,019202,960001,020BFB1C400 =xTub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131

m

10,5600035,200000,300BFWB1C05 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

u
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0,160000,160001,000BFYB1C05 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de

polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 13,73920 13,73920

COST DIRECTE 24,09800

0,481962,00%DESPESES INDIRECTES

24,57996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,43m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per
a canonades de 15 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C
de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de
dificultat mig i col.locat superficialment

EFQ3N5H2 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63285/R 19,210000,085A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,40335/R 16,510000,085A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,03620 3,03620
Materials:

2,080802,040001,020BFQ3N5H0 =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per
a canonades de 15 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de
gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C
de 0,040 W/mK i no propagador de la flama

m

0,210000,210001,000BFYQN5H0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic sense halògens, per a canonades de 15 mm de
diàmetre exterior, de 13 mm de gruix promig, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 17 mm

u

Subtotal... 2,29080 2,29080

COST DIRECTE 5,32700

0,106542,00%DESPESES INDIRECTES

5,43354COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,87m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per
a canonades de 18 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C
de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de
dificultat mig i col.locat superficialment

EFQ3N6H2 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,72890/R 19,210000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,48590/R 16,510000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,21480 3,21480
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Materials:

2,315402,270001,020BFQ3N6H0 =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per
a canonades de 18 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de
gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C
de 0,040 W/mK i no propagador de la flama

m

0,220000,220001,000BFYQN6H0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic sense halògens, per a canonades de 18 mm de
diàmetre exterior, de 13 mm de gruix promig, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 20 mm

u

Subtotal... 2,53540 2,53540

COST DIRECTE 5,75020

0,115002,00%DESPESES INDIRECTES

5,86520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,10m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per
a canonades de 22 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C
de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de
dificultat mig i col.locat superficialment

EFQ3N7H2 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,72890/R 19,210000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,48590/R 16,510000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,21480 3,21480
Materials:

2,529602,480001,020BFQ3N7H0 =xAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per
a canonades de 22 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de
gruix de de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C
de 0,040 W/mK i no propagador de la flama

m

0,240000,240001,000BFYQN7H0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic sense halògens, per a canonades de 22 mm de
diàmetre exterior, de 13 mm de gruix promig, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm

u

Subtotal... 2,76960 2,76960

COST DIRECTE 5,98440

0,119692,00%DESPESES INDIRECTES

6,10409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €748,59u. Quadre de control format per un controlador IQ-211, un
detector de fallada de fase (DTF), inclòs el cablatge a
connectar al IQ i a la xarxa de gestió centralitzada. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

EG13CC30 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

6,51000/R 21,700000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,58600/R 18,620000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,09600 12,09600
Materials:

49,883006,010008,300B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

360,00000360,000001,000BG13LL01 =xDetector de fallada de fase (DTF) de la marca
ABB.METRÓN.

u.

Subtotal... 409,88300 409,88300
Partides d'obra:

311,93300311,933001,000EEVC2104 =xSUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONTROLADOR DDC
PER REGULACIÓ Y CONTROL D' INSTAL.LACIONS  

U

Subtotal... 311,93300 311,93300

COST DIRECTE 733,91200

14,678242,00%DESPESES INDIRECTES

748,59024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €524,43u. Quadre de PVC estanc grau de protecció IP-55, referència
GW-68-208, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat
en l'esquema unifilar. Amb part proporcional d'accessoris i
mà d'obra, completament instal·lat.

EG13PV10 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

86,80000/R 21,700004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

74,48000/R 18,620004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 161,28000 161,28000
Materials:

37,863006,010006,300B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

315,00000315,000001,000BG13PV10 =xQuadre de PVC de la marca GEWISS model Q-DIN-18,
sèrie 68Q-DIN, estanc grau de protecció IP-55, referència
GW-68-208, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en
l'esquema unifilar.

u.

Subtotal... 352,86300 352,86300

COST DIRECTE 514,14300

10,282862,00%DESPESES INDIRECTES

524,42586COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €802,11u. Subquadre de les bombes contra inundacions S.B., metàl·lic
del tipus modular, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i
de sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb
clau, degudament retolat amb identificació de les línies amb
el circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu interior
l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent, amb
una reserva d'espai del 33% per a futures ampliacions. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

EG1APV01 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

86,80000/R 21,700004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

74,48000/R 18,620004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 161,28000 161,28000
Materials:

48,080006,010008,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

311,01000311,010001,000BG1APA01 =xAparellatge del subquadre de les bombes contra
inundacions S.B., de la marca ABB-METRÓN, indicat en
l'esquema unifilar corresponent.

u.

266,01000266,010001,000BG1APE01 =xEnvoltant del subquadre de les bombes contra inundacions
S.B., metàl·lic del tipus modular, de la marca ABB-METRÓN
model ArTu, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de
sortida de línies, amb porta transparent amb pany amb clau.

u.

Subtotal... 625,10000 625,10000

COST DIRECTE 786,38000

15,727602,00%DESPESES INDIRECTES

802,10760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.458,22u. Subquadre de baixa tensió del centre de transformació
S.B.T.-C.T., metàl·lic del tipus modular, proveït amb sòcol,
amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta
transparent amb pany amb clau, degudament retolat amb
identificació de les línies amb el circuit al qual pertanyen,
allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en l'esquema
unifilar corresponent, amb una reserva d'espai del 33% per a
futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

EG1APV02 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

86,80000/R 21,700004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

74,48000/R 18,620004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 161,28000 161,28000
Materials:

318,530006,0100053,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

1.949,400001.949,400001,000BG1APA02 =xAparellatge del subquadre de baixa tensió del centre de
transformació S.B.T.-C.T., de la marca ABB-METRÓN,
indicat en l'esquema unifilar corresponent.

u.
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961,20000961,200001,000BG1APE02 =xEnvoltant del subquadre de baixa tensió del centre de

transformació S.B.T.-C.T., metàl·lic del tipus modular, de la
marca ABB-METRÓN model ArTu, proveït amb sòcol, amb
borns d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent
amb pany amb clau.

u.

Subtotal... 3.229,13000 3.229,13000

COST DIRECTE 3.390,41000

67,808202,00%DESPESES INDIRECTES

3.458,21820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20.003,25u. Quadre general de distribució C.G.D., metàl·lic del tipus
modular, proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida
de línies, amb porta transparent amb pany amb clau,
degudament retolat amb identificació de les línies amb el
circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu interior
l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar corresponent, amb
una reserva d'espai del 33% per a futures ampliacions. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

EG1APV03 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.519,00000/R 21,7000070,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

1.303,40000/R 18,6200070,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2.822,40000 2.822,40000
Materials:

1.640,730006,01000273,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

10.307,7000010.307,700001,000BG1APA03 =xAparellatge del quadre general de distribució C.G.D., de la
marca ABB-METRÓN, indicat en l'esquema unifilar
corresponent.

u.

4.840,200004.840,200001,000BG1APE03 =xEnvoltant del quadre general de distribució C.G.D., metàl·lic
del tipus modular, de la marca ABB-METRÓN model ArTu,
proveït amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies,
amb porta transparent amb pany amb clau.

u.

Subtotal... 16.788,63000 16.788,63000

COST DIRECTE 19.611,03000

392,220602,00%DESPESES INDIRECTES

20.003,25060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €839,88u. Subquadre ascensor, metàl·lic del tipus modular, proveït
amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb
porta transparent amb pany amb clau, degudament retolat
amb identificació de les línies amb el circuit al qual
pertanyen, allotjant en el seu interior l'aparellatge indicat en
l'esquema unifilar corresponent, amb una reserva d'espai del
33% per a futures ampliacions. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

EG1APV04 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

130,20000/R 21,700006,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

111,72000/R 18,620006,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 241,92000 241,92000
Materials:

54,090006,010009,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

171,00000171,000001,000BG1APA04 =xAparellatge del subquadre ascensor S.A., de la marca
ABB-METRÓN, indicat en l'esquema unifilar corresponent.

u.

356,40000356,400001,000BG1APE04 =xEnvoltant del subquadre ascensor S.A., metàl·lic del tipus
modular, de la marca ABB-METRÓN model ArTu, proveït
amb sòcol, amb borns d'entrada i de sortida de línies, amb
porta transparent amb pany amb clau.

u.

Subtotal... 581,49000 581,49000

COST DIRECTE 823,41000

16,468202,00%DESPESES INDIRECTES

839,87820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22.366,97u. Subquadre aparcament subministrament normal S.A.N.,
metàl·lic del tipus modular, proveït amb sòcol, amb borns
d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb
pany amb clau, degudament retolat amb identificació de les
línies amb el circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu
interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar
corresponent, amb una reserva d'espai del 33% per a
futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

EG1APV05 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.689,00000/R 21,70000170,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

3.165,40000/R 18,62000170,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6.854,40000 6.854,40000
Materials:

1.382,300006,01000230,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

6.347,700006.347,700001,000BG1APA05 =xAparellatge del subquadre aparcament subministrament
normal S.A.N., de la marca ABB-METRÓN, indicat en
l'esquema unifilar corresponent.

u.

7.344,000007.344,000001,000BG1APE05 =xEnvoltant del subquadre aparcament subministrament
normal S.A.N., metàl·lic del tipus modular, de la marca
ABB-METRÓN model ArTu, proveït amb sòcol, amb borns
d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb
pany amb clau.

u.

Subtotal... 15.074,00000 15.074,00000

COST DIRECTE 21.928,40000

438,568002,00%DESPESES INDIRECTES

22.366,96800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €24.418,71u. Subquadre aparcament subministrament socors S.A.S.,
metàl·lic del tipus modular, proveït amb sòcol, amb borns
d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb
pany amb clau, degudament retolat amb identificació de les
línies amb el circuit al qual pertanyen, allotjant en el seu
interior l'aparellatge indicat en l'esquema unifilar
corresponent, amb una reserva d'espai del 33% per a
futures ampliacions. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

EG1APV06 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.689,00000/R 21,70000170,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

3.165,40000/R 18,62000170,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6.854,40000 6.854,40000
Materials:

1.568,610006,01000261,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

8.162,100008.162,100001,000BG1APA06 =xAparellatge del subquadre aparcament subministrament
socors S.A.S., de la marca ABB-METRÓN, indicat en
l'esquema unifilar corresponent.

u.

7.354,800007.354,800001,000BG1APE06 =xEnvoltant del subquadre aparcament subministrament
socors S.A.S., metàl·lic del tipus modular, de la marca
ABB-METRÓN model ArTu, proveït amb sòcol, amb borns
d'entrada i de sortida de línies, amb porta transparent amb
pany amb clau.

u.

Subtotal... 17.085,51000 17.085,51000

COST DIRECTE 23.939,91000

478,798202,00%DESPESES INDIRECTES

24.418,70820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,29m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment.

EG21H71H Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86800/R 21,700000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,93100/R 18,620000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,79900 1,79900
Materials:

2,274602,230001,020BG21H710 =xTub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

0,130000,130001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 2,40460 2,40460
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COST DIRECTE 4,20360

0,084072,00%DESPESES INDIRECTES

4,28767COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,42m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment

EG21H81H Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93310/R 21,700000,043A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,93100/R 18,620000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,86410 1,86410
Materials:

3,315003,250001,020BG21H810 =xTub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

0,130000,130001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 3,44500 3,44500

COST DIRECTE 5,30910

0,106182,00%DESPESES INDIRECTES

5,41528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,99m Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment

EG21HB1H Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,19350/R 21,700000,055A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,93100/R 18,620000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,12450 2,12450
Materials:

9,496209,310001,020BG21HB10 =xTub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

0,130000,130001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 9,62620 9,62620
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COST DIRECTE 11,75070

0,235012,00%DESPESES INDIRECTES

11,98571COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,48m Canal metàl.lica de planxa d'acer galvanitzada, llisa, cega,
amb tapa, de 200x100 mm. i 1mm. de gruix. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

EG2BLL01 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43220/R 21,700000,066A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,22892/R 18,620000,066A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,66112 2,66112
Materials:

26,8000026,800001,000BG2BLL01 =xCanal metàl.lica de planxa d'acer galvanitzada, llisa, cega,
amb tapa, de 200x100 mm. i 1mm. de gruix, de la marca
CIMEL model BP-200x100/1.

m.

0,420000,420001,000BGW2B000 =xPart proporcional d'accessoris per a canals metàl.liquesu

Subtotal... 27,22000 27,22000

COST DIRECTE 29,88112

0,597622,00%DESPESES INDIRECTES

30,47874COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,28m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x35
mm2, col.locat en tub

EG31E906 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,41050/R 21,700000,065A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,21030/R 18,620000,065A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,62080 2,62080
Materials:

5,497805,390001,020BG31E900 =xConductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x35
mm2

m

Subtotal... 5,49780 5,49780

COST DIRECTE 8,11860

0,162372,00%DESPESES INDIRECTES

8,28097COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,46m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x120
mm2, col.locat en tub

EG31ED06 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,49550/R 21,700000,115A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,14130/R 18,620000,115A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,63680 4,63680
Materials:

16,4016016,080001,020BG31ED00 =xConductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x120
mm2

m

Subtotal... 16,40160 16,40160

COST DIRECTE 21,03840

0,420772,00%DESPESES INDIRECTES

21,45917COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,68m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5
mm2, col.locat en tub

EG31G306 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32550/R 21,700000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,27930/R 18,620000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,60480 0,60480
Materials:

2,019601,980001,020BG31G300 =xConductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2

m

Subtotal... 2,01960 2,01960

COST DIRECTE 2,62440

0,052492,00%DESPESES INDIRECTES

2,67689COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,24m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2,
col.locat en tub

EG31G406 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32550/R 21,700000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,27930/R 18,620000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,60480 0,60480
Materials:
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2,570402,520001,020BG31G400 =xConductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1

kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2
m

Subtotal... 2,57040 2,57040

COST DIRECTE 3,17520

0,063502,00%DESPESES INDIRECTES

3,23870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,00m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x4
mm2, col.locat en tub

EG31H406 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32550/R 21,700000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,27930/R 18,620000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,60480 0,60480
Materials:

3,315003,250001,020BG31H400 =xConductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x4
mm2

m

Subtotal... 3,31500 3,31500

COST DIRECTE 3,91980

0,078402,00%DESPESES INDIRECTES

3,99820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,63m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x6
mm2, col.locat en tub

EG31H506 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86800/R 21,700000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,74480/R 18,620000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,61280 1,61280
Materials:

4,885804,790001,020BG31H500 =xConductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x6
mm2

m

Subtotal... 4,88580 4,88580

COST DIRECTE 6,49860

0,129972,00%DESPESES INDIRECTES

6,62857COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,85m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x4
mm2, col.locat en tub

EG31J406 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32550/R 21,700000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,27930/R 18,620000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,60480 0,60480
Materials:

4,151404,070001,020BG31J400 =xConductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x4
mm2

m

Subtotal... 4,15140 4,15140

COST DIRECTE 4,75620

0,095122,00%DESPESES INDIRECTES

4,85132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,74m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x240
mm2, col.locat en tub

EG31PV10 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,25500/R 21,700000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,79300/R 18,620000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,04800 6,04800
Materials:

61,3428060,140001,020BG31PV10 =xConductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x240
mm2

m.

Subtotal... 61,34280 61,34280

COST DIRECTE 67,39080

1,347822,00%DESPESES INDIRECTES

68,73862COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,90m Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x70 mm2,
col.locat en tub

EG31PV11 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,49550/R 21,700000,115A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,14130/R 18,620000,115A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,63680 4,63680
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Materials:

29,5800029,000001,020BG31PV11 =xConductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolarpolar de secció 3x70
mm2

m

Subtotal... 29,58000 29,58000

COST DIRECTE 34,21680

0,684342,00%DESPESES INDIRECTES

34,90114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,55u. Terminal de connexió per a interior. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

EG31U002 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,85000/R 21,700000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,31000/R 18,620000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 20,16000 20,16000
Materials:

1,202006,010000,200B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

28,2000028,200001,000BG31U002 =xTerminal de connexió per a interior, tipus RAYCHEM.u.

Subtotal... 29,40200 29,40200

COST DIRECTE 49,56200

0,991242,00%DESPESES INDIRECTES

50,55324COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,84m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

EG380A07 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34000/R 21,700000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,58600/R 18,620000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,92600 9,92600
Materials:

1,560601,530001,020BG380A00 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2m

0,120000,120001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 1,68060 1,68060

COST DIRECTE 11,60660

0,232132,00%DESPESES INDIRECTES

11,83873COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €382,33u. Material auxiliar de seguretat: banqueta aïllant, perxa,
guants de cautxú, armari de peces auxiliars, plaques de
senyalització, 2 extintors de CO2 de 5kg. i material de servei;
amb descàrrega del materix i mesura del corrent de pas i de
contacte. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

EG43U004 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,40000/R 21,700002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

37,24000/R 18,620002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 80,64000 80,64000
Materials:

3,606006,010000,600B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

25,1600025,160001,000BG43UZ01 =xBanqueta de seguretat aïllant per a mitjana tensió.u.

30,7200030,720001,000BG43UZ02 =xPerxa de seguretat per a mitjana tensió.u.

12,9700012,970001,000BG43UZ03 =xJoc de 2 guants de seguretat aïllants de cautxú per a mitjana
tensió.

u.

26,8900026,890001,000BG43UZ04 =xArmari per a peces auxiliars de seguretat per a mitjana
tensió.

u.

8,610008,610001,000BG43UZ05 =xJoc de plaques de senyalització i funcionament per a centre
de transformació en mitjana tensió.

u.

9,330009,330001,000BG43UZ06 =xJoc de plaques indicadores de perill de mort per a centre de
transformació en mitjana tensió.

u.

11,9600011,960001,000BG43UZ07 =xPlaca d'indicació de primers auxilis per a centre de
transformació en mitjana tensió.

u.

26,8900026,890001,000BG43UZ08 =xMaterial de seguretat auxiliar per a centre de transformació
en mitjana tensió.

u.

138,0600069,030002,000BM31CO05 =xExtintor de CO2 de 5kg. de capacitat, amb pressió
incorporada, inclòs el suport per a penjar en paret,
degudament homologat.

u.

Subtotal... 294,19600 294,19600

COST DIRECTE 374,83600

7,496722,00%DESPESES INDIRECTES

382,33272COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €348,23u. Regulació de nivell per a pou d'esgotament, del tipus de boia
de mercuri, amb 13m. de línia elèctrica de 3x1,5mm2.
0,6/1kV. SZ1-K. AX-FP. Amb part proporcional d'accessoris i
mà d'obra, completament instal·lada.

EG4RPV01 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,40000/R 21,700002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

37,24000/R 18,620002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 80,64000 80,64000
Materials:

7,813006,010001,300B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.
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27,950002,1500013,000BG31PV02 =xConductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS) 0,6/1

kV, AX-FP, amb baixa emisió de fums, resistent al foc
UNE-EN 50200, tripolar de secció 3x1,5 mm2

m.

225,00000225,000001,000BG4RPV01 =xRegulació de nivell per a pou d'esgotament, del tipus de boia
de mercuri.

u.

Subtotal... 260,76300 260,76300

COST DIRECTE 341,40300

6,828062,00%DESPESES INDIRECTES

348,23106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,55u. Interruptor unipolar de 10A. amb grau de protecció IP-65.
Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

EG62PV01 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,25500/R 21,700000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,40746/R 18,620000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,66246 6,66246
Materials:

3,400003,400001,000BG62PV01 =xInterruptor unipolar de 10A. amb grau de protecció IP-65,
marca LEGRAND sèrie PLEXO-55.

u.

0,280000,280001,000BGW62000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

u

Subtotal... 3,68000 3,68000

COST DIRECTE 10,34246

0,206852,00%DESPESES INDIRECTES

10,54931COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,46u. Presa de corrent de 10/16A. F+N+PT tipus schuco amb grau
de protecció IP-65. Amb part proporcional de línia elèctrica,
tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

EG63PV01 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,25500/R 21,700000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,40746/R 18,620000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,66246 6,66246
Materials:

4,280004,280001,000BG63PV01 =xPresa de corrent de 10/16A. F+N+PT tipus schuco amb grau
de protecció IP-65, marca LEGRAND sèrie PLEXO-55.

u.

0,290000,290001,000BGW63000 =xPart proporcional d'accessoris per a endollsu

Subtotal... 4,57000 4,57000
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COST DIRECTE 11,23246

0,224652,00%DESPESES INDIRECTES

11,45711COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.563,69u. Bateria de condensadors trifàsica formada per 6 etapes de
10+(5x20) kVAr., amb un total de 110 kVAr., trifàsica a 400
V. 50Hz., de funcionament automàtic, amb interruptor
manual en capçalera de 250 A. IV pols. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

EGB1PV01 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

108,50000/R 21,700005,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

93,10000/R 18,620005,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 201,60000 201,60000
Materials:

3.040,200003.040,200001,000BGB1PV01 =xBateria de condensadors trifàsica de la marcaa CIRCUTOR
model VARI-6-110-400, formada per 6 etapes de 10+(5x20)
kVAr., amb un total de 110 kVAr., trifàsica a 400 V. 50Hz., de
funcionament automàtic, amb interruptor manual en
capçalera de 250 A. IV pols.

u.

252,014403,4400073,260BGWB1000 =xPart proporcional d'accessoris per a bateries de
condensadors

u

Subtotal... 3.292,21440 3.292,21440

COST DIRECTE 3.493,81440

69,876292,00%DESPESES INDIRECTES

3.563,69069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23.505,56u. Grup electrogen insonoritzat, automàtic, amb quadre de
control AUT-MP-10E, per a una potència de 135kVA. en
emergència i 123kVA. en servei continu, a 400V. 50Hz.
3F+N; amb motor dièsel, alternador, bateria a 12V. 125Ah.
Incloent silenciador crític i interruptor automàtic a la sortida
de 250A. IV pols. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

EGC1PV01 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

217,00000/R 21,7000010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

186,20000/R 18,6200010,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 403,20000 403,20000
Maquinària:

86,46000/R 43,230002,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 86,46000 86,46000
Materials:
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100,006406,0100016,640B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

22.455,0000022.455,000001,000BGC1PV01 =xGrup electrogen de la marca ELECTRA MOLINS model
EMJ-135 insonoritzat, automàtic, amb quadre de control
AUT-MP-10E, per a una potència de 135kVA. en
emergència i 123kVA. en servei continu, a 400V. 50Hz.
3F+N; amb motor dièsel JOHN DEERE, alternador
LEROY-SOMER, bateria a 12V. 125Ah. Incloent silenciador
crític i interruptor automàtic a la sortida de 250A. IV pols.

u.

Subtotal... 22.555,00640 22.555,00640

COST DIRECTE 23.044,66640

460,893332,00%DESPESES INDIRECTES

23.505,55973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €248,55u. Joc de silent-blocks per a grup electrogen. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

EGC1PV02 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,42000/R 19,210002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

33,02000/R 16,510002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 71,44000 71,44000
Materials:

19,232006,010003,200B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

153,00000153,000001,000BGC1PV02 =xJoc de silent-blocks per a grup electrogen de la marca
ELECTRA MOLINS model EMJ-135.

u.

Subtotal... 172,23200 172,23200

COST DIRECTE 243,67200

4,873442,00%DESPESES INDIRECTES

248,54544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.681,61u. Quadre de commutació automàtica per a grup electrogen de
200A. 400V. 50Hz. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

EGC1PV03 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

173,60000/R 21,700008,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

148,96000/R 18,620008,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 322,56000 322,56000
Materials:

48,080006,010008,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

1.278,000001.278,000001,000BGC1PV03 =xQuadre de commutació automàtica per a grup electrogen de
200A. 400V. 50Hz., de la marca ELECTRA MOLINS model
QC-200.

u.
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Subtotal... 1.326,08000 1.326,08000

COST DIRECTE 1.648,64000

32,972802,00%DESPESES INDIRECTES

1.681,61280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,54u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

EGD1222E Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,05610/R 21,700000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,33846/R 18,620000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,39456 9,39456
Materials:

10,0100010,010001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

u

3,670003,670001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

u

Subtotal... 13,68000 13,68000

COST DIRECTE 23,07456

0,461492,00%DESPESES INDIRECTES

23,53605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,74u. Connexió mitjançant soldadura aluminotèrmica a les
armadures de murs i pilars de formigó. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

EGDZ00P3 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17000/R 21,700000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,86200/R 18,620000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,03200 4,03200
Materials:

1,021706,010000,170B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

4,500004,500001,000BGDZ00P2 =xSoldadura aluminotèrmica.u.

Subtotal... 5,52170 5,52170

COST DIRECTE 9,55370

0,191072,00%DESPESES INDIRECTES

9,74477COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €19,82u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina
de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment

EGDZ1102 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,42500/R 21,700000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,65500/R 18,620000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,08000 10,08000
Materials:

9,350009,350001,000BGDZ1102 =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment

u

Subtotal... 9,35000 9,35000

COST DIRECTE 19,43000

0,388602,00%DESPESES INDIRECTES

19,81860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20.245,86u. Transformador de potència del tipus en sec encapsulat en
resines epoxi, de 630kVA. de potència, tensió primària
25kV., tensió secundària 3x420V., grup de connexió DIN-11,
segons especificacions de memòria i plec de condicions,
inclòs transport i col·locació en obra. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

EGG1PS01 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

217,00000/R 21,7000010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

186,20000/R 18,6200010,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 403,20000 403,20000
Maquinària:

86,46000/R 43,230002,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 86,46000 86,46000
Materials:

90,150006,0100015,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

19.269,0700019.269,070001,000BGG1PS01 =xTransformador de potència del tipus en sec encapsulat en
resines epoxi, de la marca ALKARGO, de 630kVA. de
potència, tensió primària 25kV., tensió secundària 3x420V.,
grup de connexió DIN-11, segons especificacions de
memòria i plec de condicions, inclòs transport i col·locació en
obra.

u.

Subtotal... 19.359,22000 19.359,22000

COST DIRECTE 19.848,88000

396,977602,00%DESPESES INDIRECTES

20.245,85760COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5.278,90u. Cel·la de línia, amb interruptor rotatiu, segons
especificacions de memòria i plec de condicions. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

EGH2SF03 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

173,60000/R 21,700008,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

148,96000/R 18,620008,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 322,56000 322,56000
Materials:

18,030006,010003,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

4.834,800004.834,800001,000BGH2SF03 =xCel·la de línia de la marca ORMAZABAL, tipus CGM-36-L2,
amb interruptor rotatiu, segons especificacions de memòria i
plec de condicions.

u.

Subtotal... 4.852,83000 4.852,83000

COST DIRECTE 5.175,39000

103,507802,00%DESPESES INDIRECTES

5.278,89780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8.438,65u. Cel·la de protecció de transformador per ruptofusibles,
aïllament de 36kV., sistema modular, tensió nominal 25kV.,
intensitat nominal 630A./16kA., amb comandament manual
tipus BR amb bobina de disparament, amb relè, captadors
capacitius i 3 borns M-400-LR, segons especificacions de
memòria i plec de condicions. Amb part propocional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

EGH5PS01 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

173,60000/R 21,700008,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

148,96000/R 18,620008,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 322,56000 322,56000
Materials:

18,030006,010003,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

7.932,600007.932,600001,000BGH5PS01 =xCel·la de protecció de transformador per ruptofusibles de la
marca ORMAZABAL, tipus CMP-F-36-L2, aïllament de
36kV., sistema modular, tensió nominal 25kV., intensitat
nominal 630A./16kA., amb comandament manual tipus BR
amb bobina de disparament, amb relè EKOR RPT,
captadors capacitius i 3 borns M-400-LR, segons
especificacions de memòria i plec de condicions.

u.

Subtotal... 7.950,63000 7.950,63000

COST DIRECTE 8.273,19000

165,463802,00%DESPESES INDIRECTES

8.438,65380COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,25m. Línia de mitjana tensió de 18/30kV. de conductor d'alumini
de 3(1x150)mm2. tipus RHV-XV-H-16, instal·lada a l'aire
entre connexió de cel·la i interruptor automàtic amb
transformador. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lada.

EGK2SF01 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,25500/R 21,700000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,79300/R 18,620000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,04800 6,04800
Materials:

1,202006,010000,200B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

52,8000017,600003,000BGK2SF01 =xConductor de 18/30kV. d'alumini de 1x150mm2. tipus
RHV-XV-H-16.

m.

Subtotal... 54,00200 54,00200

COST DIRECTE 60,05000

1,201002,00%DESPESES INDIRECTES

61,25100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,35u. Llumenera fluorescent, de 1x58W. AF. 230V. 50Hz., amb
reactància electrònica, amb tub fluorescent. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, mecanismes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

EH11PV01 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17000/R 21,700000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,86200/R 18,620000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,03200 4,03200
Materials:

9,616006,010001,600B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

43,4100043,410001,000BH11PV01 =xLlumenera fluorescent marca SISTEMAS TÉCNICOS DE
ILUMINACIÓN model ST-50, de 1x58W. AF. 230V. 50Hz.

u.

15,3900015,390001,000BHGWRQ58 =xReactància electrònica per a tub fluorescent de 1x58W.u.

3,390003,390001,000BHU81154 =xLàmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de
llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de
color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=85

u

Subtotal... 71,80600 71,80600

COST DIRECTE 75,83800

1,516762,00%DESPESES INDIRECTES

77,35476COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €29,51u. Llumenera formada a base d'aplic de superfície protegit amb
vidre i malla metàl·lica amb grau de protecció IP-65, amb
portalàmpades ceràmic amb rosca E-27 i làmpada
d'incandescència tipus estàndard de 100W. 230V. 50Hz.
Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes,
mecanismes, accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

EH32PV01 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17000/R 21,700000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,86200/R 18,620000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,03200 4,03200
Materials:

15,025006,010002,500B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

9,380009,380001,000BH32PV01 =xLlumenera formada a base d'aplic de superfície protegit amb
vidre i malla metàl·lica amb grau de protecció IP-65, amb
portalàmpades ceràmic amb rosca E-27 per a làmpada
d'incandescència tipus estàndard de 100W. 230V.

u.

0,490000,490001,000BHW1CM11 =xLàmpada d'incandescència tipus estàndard de 100W. 230V.
50Hz.

u.

Subtotal... 24,89500 24,89500

COST DIRECTE 28,92700

0,578542,00%DESPESES INDIRECTES

29,50554COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,72u. Llumenera d'emergència, amb grau de protecció IP-65, amb
1 làmpada fluorescent de 11W., de 650 lúmens i 1 hora
d'autonomia, proveïda amb marc per a encastar en cel ras o
per a instal·lació en superfície. Amb part proporcional de
línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

EH61PV01 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,51000/R 21,700000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,58600/R 18,620000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,09600 12,09600
Materials:

88,7700088,770001,000BH61PV01 =xLlumenera d'emergència de la marca LEGRAND model
615-17, amb grau de protecció IP-65, amb 1 làmpada
fluorescent de 11W., de 650 lúmens i 1 hora d'autonomia,
proveïda amb marc per a encastar en cel ras o per a
instal·lació en superfície.

u.

0,820000,410002,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 89,59000 89,59000
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COST DIRECTE 101,68600

2,033722,00%DESPESES INDIRECTES

103,71972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,20u. Llumenera fluorescent de 1x58W., estanca amb grau de
protecció IP-65, amb equip AF. 230V. 50Hz., amb reactància
electrònica, amb tub fluorescent. Amb part proporcional de
línia elèctrica, tub, caixes, mecanismes, accessoris i mà
d'obra, completament instal·lada.

EHB1PV01 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17000/R 21,700000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,86200/R 18,620000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,03200 4,03200
Materials:

9,616006,010001,600B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

45,9000045,900001,000BHB1PV01 =xLlumenera fluorescent de 1x58W., estanca amb grau de
protecció IP-65, de la marca SISTEMAS TÉCNICOS DE
ILUMINACIÓN, model HZPE-158-HF, amb equip AF. 230V.
50Hz., amb reactància electrònica.

u.

3,390003,390001,000BHU81154 =xLàmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de
llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de
color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=85

u

Subtotal... 58,90600 58,90600

COST DIRECTE 62,93800

1,258762,00%DESPESES INDIRECTES

64,19676COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,75u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a
60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals

EJ13B212 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,68400/R 19,210000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,31500/R 13,150000,100A013J000 =xAjudant de lampistah

Subtotal... 8,99900 8,99900
Materials:

0,3205012,820000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

36,5100036,510001,000BJ13B212 =xLavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a
60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements de fixació i
suport mural

u

Subtotal... 36,83050 36,83050
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COST DIRECTE 45,82950

0,916592,00%DESPESES INDIRECTES

46,74609COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €214,29u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

EJ14BB1P Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,01250/R 19,210001,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,47100/R 13,150000,340A013J000 =xAjudant de lampistah

Subtotal... 28,48350 28,48350
Materials:

0,1538412,820000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

179,61000179,610001,000BJ14BB1P =xInodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, amb els
elements de fixació i per a col.locar sobre el paviment

u

1,837507,500000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

kg

Subtotal... 181,60134 181,60134

COST DIRECTE 210,08484

4,201702,00%DESPESES INDIRECTES

214,28654COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,86u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

EJ1AB21P Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,52600/R 19,210000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,97250/R 13,150000,150A013J000 =xAjudant de lampistah

Subtotal... 13,49850 13,49850
Materials:

0,1923012,820000,015B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

68,6500068,650001,000BJ1AB21P =xAbocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

u

1,837507,500000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

kg

Subtotal... 70,67980 70,67980
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COST DIRECTE 84,17830

1,683572,00%DESPESES INDIRECTES

85,86187COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,07u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a
abocador de porcellana vitrificada, preu alt

EJ1ZBB02 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,88150/R 19,210000,150A012J000 =xOficial 1a lampistah

0,52600/R 13,150000,040A013J000 =xAjudant de lampistah

Subtotal... 3,40750 3,40750
Materials:

35,8800035,880001,000BJ1ZBB02 =xReixa d'acer inoxidable i protecció de goma per a abocador
de porcellana vitrificada, preu alt

u

Subtotal... 35,88000 35,88000

COST DIRECTE 39,28750

0,785752,00%DESPESES INDIRECTES

40,07325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,65u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

EJ239111 Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,64450/R 19,210000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,47280/R 13,150000,112A013J000 =xAjudant de lampistah

Subtotal... 10,11730 10,11730
Materials:

44,4400044,440001,000BJ239111 =xAixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 44,44000 44,44000

COST DIRECTE 54,55730

1,091152,00%DESPESES INDIRECTES

55,64845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,41u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada,
mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

EJ24A121 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

4,80250/R 19,210000,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

0,81530/R 13,150000,062A013J000 =xAjudant de lampistah

Subtotal... 5,61780 5,61780
Materials:

11,4500011,450001,000BJ24A121 =xAixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada,
mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 11,45000 11,45000

COST DIRECTE 17,06780

0,341362,00%DESPESES INDIRECTES

17,40916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,39u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment,
mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub,
amb dues entrades de 1/2´´

EJ28212A Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,52600/R 19,210000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,97250/R 13,150000,150A013J000 =xAjudant de lampistah

Subtotal... 13,49850 13,49850
Materials:

38,8400038,840001,000BJ28212A =xAixeta de classe mescladora per a aigüera, mural per a
muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

u

Subtotal... 38,84000 38,84000

COST DIRECTE 52,33850

1,046772,00%DESPESES INDIRECTES

53,38527COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,55u. Connexió a la xarxa de lampisteria i a la xarxa de
sanejament d'un lavabo. Amb part proporcional d'accessoris
i mà d'obra, completament instal·lada.

EJ2ZLL01 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,02500/R 19,210002,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

32,87500/R 13,150002,500A013J000 =xAjudant de lampistah

Subtotal... 80,90000 80,90000
Materials:

10,818006,010001,800B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

Subtotal... 10,81800 10,81800
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COST DIRECTE 91,71800

1,834362,00%DESPESES INDIRECTES

93,55236COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,96u. Connexió a la xarxa de lampisteria i a la xarxa de
sanejament d'un inodor. Amb part proporcional d'accessoris i
mà d'obra, completament instal·lada.

EJ2ZLL02 Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,63000/R 19,210003,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

39,45000/R 13,150003,000A013J000 =xAjudant de lampistah

Subtotal... 97,08000 97,08000
Materials:

15,626006,010002,600B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

Subtotal... 15,62600 15,62600

COST DIRECTE 112,70600

2,254122,00%DESPESES INDIRECTES

114,96012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,96u. Connexió a la xarxa de lampisteria i a la xarxa de
sanejament d'un abocador. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

EJ2ZLL04 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,63000/R 19,210003,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

39,45000/R 13,150003,000A013J000 =xAjudant de lampistah

Subtotal... 97,08000 97,08000
Materials:

15,626006,010002,600B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

Subtotal... 15,62600 15,62600

COST DIRECTE 112,70600

2,254122,00%DESPESES INDIRECTES

114,96012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,15u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC

EJ33B7PG Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,84200/R 19,210000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah
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0,65750/R 13,150000,050A013J000 =xAjudant de lampistah

Subtotal... 4,49950 4,49950
Materials:

5,450005,450001,000BJ33B7PG =xSifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per
a connectar al ramal de PVC

u

Subtotal... 5,45000 5,45000

COST DIRECTE 9,94950

0,198992,00%DESPESES INDIRECTES

10,14849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36.828,53u Ascensor nucli 2. Ascensor elèctric d'adherència adaptat per
a minusvalids amb maquinaria integrada en forat, mod.
''KONE FORUM 430'' del tipus ''KONE MONOSPACE'' o
equivalent, per a 8 persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, 6 parades (20 m aprox.),
doble embarcament en cabina a 180, maniobra dúplex,
portes d'acces PF-30 corredisses automatiques de 90x200
cm d'acer inoxidable satinat, cabina de dimensions mínimes
interiors: 110x1400x210 cm, amb portes corredisses
automatiques d'acer inoxidable satinat, amb cèl·lula
fotoelèctrica en marcs de les mateixes. Passamans i sòcols i
acabat resistent de cabina. Equip d'il·luminació, botonera de
cabina, il·luminació i alarma d'emergència, medidor de
càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de
pisos amb pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i
numèric i sonor, apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i
citòfon. Queden inclosos els elements com: ganxo per
muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari
de llums, dintells metàl·lics sobre les portes etc...S'inclou
projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de
la Generalitat, i 1 any de garantia. Mides forat 165x201 cm,
mides fosat 115 cm i sobrerecorregut 350 cm.

EL7902ER Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.860,13000/R 19,21000253,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4.177,03000/R 16,51000253,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9.037,16000 9.037,16000
Materials:
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27.069,2400027.069,240001,000BL7902ER =xMaterials per a ascensor elèctric d'adherència adaptat per a

minusvalids amb maquinaria integrada en forat, mod.
''KONE FORUM 430'' del tipus ''KONE MONOSPACE'' o
equivalent, per a 8 persones (600 kg), 1,00 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, 6 parades (20 m aprox.),
doble embarcament en cabina a 180, maniobra dúplex,
portes d'acces PF-30 corredisses automatiques de 90x200
cm d'acer inoxidable satinat, cabina de dimensions mínimes
interiors: 110x1400x210 cm, amb portes corredisses
automatiques d'acer inoxidable satinat, amb cèl·lula
fotoelèctrica en marcs de les mateixes. Passamans i sòcols i
acabat resistent de cabina. Equip d'il·luminació, botonera de
cabina, il·luminació i alarma d'emergència, medidor de
càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de
pisos amb pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i
numèric i sonor, apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i
citòfon. Queden inclosos els elements com: ganxo per
muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari
de llums, dintells metàl·lics sobre les portes etc...S'inclou
projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de
la Generalitat, i 1 any de garantia. Mides forat 165x2010 cm,
mides fosat 115 cm i sobrerecorregut 350 cm.

u

Subtotal... 27.069,24000 27.069,24000

COST DIRECTE 36.106,40000

722,128002,00%DESPESES INDIRECTES

36.828,52800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,13u. Detector òptic de fum convencional. Basat en la dispersió de
la llum infraroja que produeix el fum al interposar-se entre un
emissor i un receptor d'infrarojos. Ràpida detecció de focs.
Es subministra amb caputxó protector de posada en servei.
Dotat d'òptima sensibilitat i protecció contra falses alarmes
produïdes per vibracions, insectes o soroll elèctric. Compleix
EN 54 Pt 7. Dimensions: diàmetre 108 x 60 mm. amb base
superfície i diàmetre 140 x 38 mm amb base cel ras. Amb
part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i
mà d'obra, completament instal·lat.

EM11PV01 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21700/R 21,700000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,18620/R 18,620000,010A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,40320 0,40320
Materials:

0,300506,010000,050B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

27,8600027,860001,000BM11PV01 =xDetector òptic de fum convencional. Basat en la dispersió de
la llum infraroja que produeix el fum al interposar-se entre un
emissor i un receptor d'infrarojos. Ràpida detecció de focs.
Es subministra amb caputxó protector de posada en servei.
Dotat d'òptima sensibilitat i protecció contra falses alarmes
produïdes per vibracions, insectes o soroll elèctric. Compleix
EN 54 Pt 7. Dimensions: diàmetre 108 x 60 mm. amb base
superfície i diàmetre 140 x 38 mm amb base cel ras.
Referència: PLANA FÀBREGA FOC007002.

u.
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Subtotal... 28,16050 28,16050

COST DIRECTE 28,56370

0,571272,00%DESPESES INDIRECTES

29,13497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,04u. Detector de temperatura termovelocimètric convencional.
Basat en l'increment de temperatura en funció del temps
mitjançant termistor electrònic, amb engegada de seguretat
fixa a 58º C. Led indicador de foc i sortida de led remot.
Compensació automàtica del nivell de contaminació. Es
subministra amb caputxó protector de posada en servei.
Compleix EN 54 Pt 5. Dimensions: diàmetre 108 x 60 mm
amb base superfície i diàmetre 140 x 38 mm amb base cel
ras. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

EM11PV02 Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21700/R 21,700000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,18620/R 18,620000,010A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,40320 0,40320
Materials:

0,300506,010000,050B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

15,0200015,020001,000BM11PV02 =xDetector de temperatura termovelocimètric convencional.
Basat en l'increment de temperatura en funció del temps
mitjançant termistor electrònic, amb engegada de seguretat
fixa a 58º C. Led indicador de foc i sortida de led remot.
Compensació automàtica del nivell de contaminació. Es
subministra amb caputxó protector de posada en servei.
Compleix EN 54 Pt 5. Dimensions: diàmetre 108 x 60 mm
amb base superfície i diàmetre 140 x 38 mm amb base cel
ras. Referència PLANA FÀBREGA: FOC007003.

u.

Subtotal... 15,32050 15,32050

COST DIRECTE 15,72370

0,314472,00%DESPESES INDIRECTES

16,03817COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,74u. Base superfície amb diode per a detectors convencionals.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

EM11PV03 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43400/R 21,700000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,37240/R 18,620000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,80640 0,80640
Materials:
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0,300506,010000,050B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

6,480006,480001,000BM11PV03 =xBase superfície amb diode per a detectors convencionals.
Referència PLANA FÀBREGA: FOC007022.

u.

Subtotal... 6,78050 6,78050

COST DIRECTE 7,58690

0,151742,00%DESPESES INDIRECTES

7,73864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,63u. Sòcol per a muntatge de detectors en superfície amb tub
vist. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

EM11PV04 Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38420/R 19,210000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,33020/R 16,510000,020A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,71440 0,71440
Materials:

0,300506,010000,050B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

2,540002,540001,000BM11PV04 =xSòcol per a muntatge de detectors en superfície amb tub
vist. Referència PLANA FÀBREGA: FOC007027.

u.

Subtotal... 2,84050 2,84050

COST DIRECTE 3,55490

0,071102,00%DESPESES INDIRECTES

3,62600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,39u. Aïllador de línia. Permet la supervisió de la línia de detecció
en cas de curtcircuits, circuits oberts i derivaciones a terra.
Incorpora LED indicador d'estat. Dimensions: 30 x 106 mm.
Pes: 80 g. 1 aïllador cada 20 ó 25 elements
aproximadament. Màxim 16 aïlladors per llaç. NO OCUPA
DIRECCIÓ AL LLAÇ. Amb part proporcional d'accessoris i
mà d'obra, completament instal·lat.

EM11PV05 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21700/R 21,700000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,18620/R 18,620000,010A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,40320 0,40320
Materials:

0,300506,010000,050B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.
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62,4200062,420001,000BM11PV05 =xAïllador de línia. Permet la supervisió de la línia de detecció

en cas de curtcircuits, circuits oberts i derivaciones a terra.
Incorpora LED indicador d'estat. Dimensions: 30 x 106 mm.
Pes: 80 g. 1 aïllador cada 20 ó 25 elements
aproximadament. Màxim 16 aïlladors per llaç. NO OCUPA
DIRECCIÓ AL LLAÇ. Marca: PLANA FÀBREGA. Referència
PLANA FÀBREGA: FOC017071.

u.

Subtotal... 62,72050 62,72050

COST DIRECTE 63,12370

1,262472,00%DESPESES INDIRECTES

64,38617COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,33u. Detector de monòxid de carboni amb cobertura d'uns
200m2. a una alçada de 2,00m., segons la normativa UNE
100-166-92. Garanteix una resolució mitjana de 9 ppm
durant els cinc anys de vida útil del semiconductor.
Homologat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Dimensions: 104mm. de diàmetre i 88mm. d'alçada (amb
base per a muntatge en tub inclosa). Connexionat de 3 fils
de 1,5mm2. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub,
caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

EM11PV10 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17000/R 21,700000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,86200/R 18,620000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,03200 4,03200
Materials:

0,300506,010000,050B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

68,5400068,540001,000BM11PV10 =xDetector de monòxid de carboni amb cobertura d'uns
200m2. a una alçada de 2,00m., segons la normativa UNE
100-166-92. Garanteix una resolució mitjana de 9 ppm
durant els cinc anys de vida útil del semiconductor.
Homologat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Dimensions: 104mm. de diàmetre i 88mm. d'alçada (amb
base per a muntatge en tub inclosa). Connexionat de 3 fils
de 1,5mm2. Marca PLANA FÀBREGA model GAS000203.

u.

Subtotal... 68,84050 68,84050

COST DIRECTE 72,87250

1,457452,00%DESPESES INDIRECTES

74,32995COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.557,86u. Central de detecció analògica direccionable de 1 llaç amb
capacitat de 127 elements per llaç, els elements estan
supervisats constantment des de la central, amb
compensació dels canvis de sensibilitat. Pantalla de 4 línies
de 40 caràcters per línia en LCD que indica les incidències
d'alarma i ajuda en programació. Filtres de selecció
d'incidències (alarma, avaria, etc.) mitjançant software de
lògica difusa. -24 LEDS d'alarma de zona. Port RS-232 per a
connexió a PC que facilita la programació i el
telemanteniment. Port paral·lel per a sortida d'impressora.
Gestió fins a 768 entrades/sortides direccionables. Cablatge
en llaç o en estrella de fins a 3 km. 4 circuits de sirena
supervisats. 2 circuits de transmissió supervisats. Font
d'alimentació de 24 Vcc/ 4 A. Compleix amb la Normativa
Europea EN-54 Part 2 i 4. Dimensions: 445 (alt) x 665
(ample) x 120 mm (fondària). Referència PLANA FÀBREGA:
FOC017201. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub,
caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

EM12PV01 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,25000/R 21,700002,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

46,55000/R 18,620002,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 100,80000 100,80000
Materials:

9,015006,010001,500B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

1.417,500001.417,500001,000BM12PV01 =xCentral de detecció analògica direccionable de 1 llaç amb
capacitat de 127 elements per llaç, els elements estan
supervisats constantment des de la central, amb
compensació dels canvis de sensibilitat. Pantalla de 4 línies
de 40 caràcters per línia en LCD que indica les incidències
d'alarma i ajuda en programació. Filtres de selecció
d'incidències (alarma, avaria, etc.) mitjançant software de
lògica difusa. -24 LEDS d'alarma de zona. Port RS-232 per a
connexió a PC que facilita la programació i el
telemanteniment. Port paral·lel per a sortida d'impressora.
Gestió fins a 768 entrades/sortides direccionables. Cablatge
en llaç o en estrella de fins a 3 km. 4 circuits de sirena
supervisats. 2 circuits de transmissió supervisats. Font
d'alimentació de 24 Vcc/ 4 A. Compleix amb la Normativa
Europea EN-54 Part 2 i 4. Dimensions: 445 (alt) x 665
(ample) x 120 mm (fondària). Referència PLANA FÀBREGA:
FOC017201.

u.

Subtotal... 1.426,51500 1.426,51500

COST DIRECTE 1.527,31500

30,546302,00%DESPESES INDIRECTES

1.557,86130COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €135,56u. Mòdul de relé direccionable. Disposa d'un contacte lliure de
tensió per al control d'equips remots. Disposa de led
indicador d'activació del mòdul. Incorpora un Dip Switch de 7
segments per a configuració única d'una direcció al llaç.
Commutació: intensitat màxima 1,5 A., tensió màxima 30
Vcc. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

EM12PV04 Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,51000/R 21,700000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,58600/R 18,620000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,09600 12,09600
Materials:

7,212006,010001,200B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

113,59000113,590001,000BM12PV04 =xMòdul de relé direccionable. Disposa d'un contacte lliure de
tensió per al control d'equips remots. Disposa de led
indicador d'activació del mòdul. Incorpora un Dip Switch de 7
segments per a configuració única d'una direcció al llaç.
Commutació: intensitat màxima 1,5 A., tensió màxima 30
Vcc. Referència PLANA FÀBREGA: FOC017085.

u.

Subtotal... 120,80200 120,80200

COST DIRECTE 132,89800

2,657962,00%DESPESES INDIRECTES

135,55596COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,51u. Font d'alimentació estabilitzada 24 Vcc/3A. Regulable i
curtcircuitable, en caixa metàl·lica amb capacitat per a 2
bateries. Tensió d'alimentació: 230Vca. 50Hz. Sortida de
tensió de treball: 24 Vcc. Alimentació: 3 A. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

EM12PV05 Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,70000/R 21,700001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

18,62000/R 18,620001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 40,32000 40,32000
Materials:

0,601006,010000,100B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

109,58000109,580001,000BM12PV05 =xFont d'alimentació estabilitzada 24 Vcc/3A. Regulable i
curtcircuitable, en caixa metàl·lica amb capacitat per a 2
bateries. Tensió d'alimentació: 230Vca. 50Hz. Sortida de
tensió de treball: 24 Vcc. Alimentació: 3 A. Referència
PLANA FÀBREGA: ALA009004.

u.

Subtotal... 110,18100 110,18100

COST DIRECTE 150,50100

3,010022,00%DESPESES INDIRECTES
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153,51102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €400,38u. Central de detecció de monòxid de carboni de 1 zona
ampliable fins a 4 zones que pot alimentar i controlar fins a
56 detectors, connectats amb línies de 3 conductors.
Disposa de 8 nivells programables de ventilació, memòria
d'alarmes/ ventilacions/ avaries. Sortida relè NA/NC d'alarma
general i de ventilació per cada zona. Homologat pel
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Consum: 25W.
a 230Vac. Dimensions: 365x260x105mm. (ample x alt x
fons). Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

EM12PV10 Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,40000/R 21,700002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

37,24000/R 18,620002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 80,64000 80,64000
Materials:

23,439006,010003,900B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

288,45000288,450001,000BM12PV10 =xCentral de detecció de monòxid de carboni de 1 zona
ampliable fins a 4 zones que pot alimentar i controlar fins a
56 detectors, connectats amb línies de 3 conductors.
Disposa de 8 nivells programables de ventilació, memòria
d'alarmes/ ventilacions/ avaries. Sortida relè NA/NC d'alarma
general i de ventilació per cada zona. Homologat pel
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Consum: 25W.
a 230Vac. Dimensions: 365x260x105mm. (ample x alt x
fons). Marca PLANA FÀBREGA model GAS002031.

u.

Subtotal... 311,88900 311,88900

COST DIRECTE 392,52900

7,850582,00%DESPESES INDIRECTES

400,37958COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €157,94u. Mòdul d'una zona de detecció addicional per a la central de
detecció de monòxid de carboni. Alimenta i controla fins a
14 detectors connectats per una línia de 3 fils de 1,5 mm2.
Fins a 3 mòduls adicionals per central. Col·locació a l'interior
de la caixa de la central. Amb part proporcional de línia
elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

EM12PV11 Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,70000/R 21,700001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

18,62000/R 18,620001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 40,32000 40,32000
Materials:

10,217006,010001,700B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.
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104,31000104,310001,000BM12PV11 =xMòdul d'una zona de detecció addicional per a la central de

detecció de monòxid de carboni DURAN 203. Alimenta i
controla fins a 14 detectors connectats per una línia de 3 fils
de 1,5 mm2. Fins a 3 mòduls adicionals per central.
Col·locació a l'interior de la caixa de la central. Marca
PLANA FÀBREGA. Model: ZONA ADIC. p/203. Referència
PLANA FÀBREGA GAS002035.

u.

Subtotal... 114,52700 114,52700

COST DIRECTE 154,84700

3,096942,00%DESPESES INDIRECTES

157,94394COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,88u. Sirena electrònica de 85 dBA, amb llançallampecs
estroboscòpic incorporat. Fabricada amb policarbonat de
color vermell. Per a exteriors, autoprotegida i
autoalimentada. Compleix l'Ordenança Municipal de
l'Ajuntament de Barcelona sobre els dispositius emissors de
senyals acústics, que controla la contaminació per agents
físics. (Art.65). Dimensions: 310x200x55 mm. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà
d'obra, completament instal·lada.

EM13PV01 Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,85000/R 21,700000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,31000/R 18,620000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 20,16000 20,16000
Materials:

3,005006,010000,500B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

62,0100062,010001,000BM13PV01 =xSirena electrònica de 85 dBA, amb llançallampecs
estroboscòpic incorporat. Fabricada amb policarbonat de
color vermell. Per a exteriors, autoprotegida i
autoalimentada. Compleix l'Ordenança Municipal de
l'Ajuntament de Barcelona sobre els dispositius emissors de
senyals acústics, que controla la contaminació per agents
físics. (Art.65). Dimensions: 310x200x55 mm. Referència
PLANA FÀBREGA: FOC008071.

u.

Subtotal... 65,01500 65,01500

COST DIRECTE 85,17500

1,703502,00%DESPESES INDIRECTES

86,87850COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €40,26u. Sirena interior electrònica. Potència de sortida: 110 dB a 1m.
Carcassa rectangular de baix perfil fabricada amb plàstic
ABS de color vermell. Grau de protecció IP42. Consum en
funcionament: 4,3 mA a 16-24 Vdc. Dimensions: diàmetre
130 x 105 mm. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub,
caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

EM13PV02 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,85000/R 21,700000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,31000/R 18,620000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 20,16000 20,16000
Materials:

3,005006,010000,500B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

16,3100016,310001,000BM13PV02 =xSirena interior electrònica. Potència de sortida: 110 dB a 1m.
Carcassa rectangular de baix perfil fabricada amb plàstic
ABS de color vermell. Grau de protecció IP42. Consum en
funcionament: 4,3 mA a 16-24 Vdc. Dimensions: diàmetre
130 x 105 mm. Referència PLANA FÀBREGA: FOC007081.

u.

Subtotal... 19,31500 19,31500

COST DIRECTE 39,47500

0,789502,00%DESPESES INDIRECTES

40,26450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €239,80u. Mòdul direccionable per a connexió de detectors
convencionals. Disposa d'una línia de detecció
convencional per a connexió de 20 detectors convencionals.
Supervisió de circuit obert i curtcircuit. Incorpora un Dip
Switch de 7 segments per a configuració d'una direcció
única al llaç. Possibilitat d'alimentació externa de 24 Vcc.
Amb part proporcional de línia elèctrica, tub, caixes,
accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

EM13PV03 Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,40000/R 21,700002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

37,24000/R 18,620002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 80,64000 80,64000
Materials:

3,005006,010000,500B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

151,45000151,450001,000BM13PV03 =xMòdul direccionable per a connexió de detectors
convencionals. Disposa d'una línia de detecció convencional
per a connexió de 20 detectors convencionals. Supervisió de
circuit obert i curtcircuit. Incorpora un Dip Switch de 7
segments per a configuració d'una direcció única al llaç.
Possibilitat d'alimentació externa de 24 Vcc. Referència
PLANA FÀBREGA: FOC017083.

u.

Subtotal... 154,45500 154,45500
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COST DIRECTE 235,09500

4,701902,00%DESPESES INDIRECTES

239,79690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,83u. Sirena piezoelèctrica per a ús en interiors. Alimentació a
12V. CC., consum 110mA. Nivell acústic mitjà a 1,00m. de
110dB. Dimensions 110x110x55mm. Amb part proporcional
de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

EM13PV10 Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17000/R 21,700000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,86200/R 18,620000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,03200 4,03200
Materials:

3,005006,010000,500B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

20,2500020,250001,000BM13PV10 =xSirena piezoelèctrica per a ús en interiors. Alimentació a
12V. CC., consum 110mA. Nivell acústic mitjà a 1,00m. de
110dB. Dimensions 110x110x55mm. Marca PLANA
FÀBREGA model 5SS4SSAUA1.

u.

Subtotal... 23,25500 23,25500

COST DIRECTE 27,28700

0,545742,00%DESPESES INDIRECTES

27,83274COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,77u. Polsador manual d'alarma d'incendi convencional. Activació
mitjançant trencament de vidre amb una resistència per a
circuit d'alarma de 680 Ohm., 6 terminals de connexió i vidre
intercanviable. Inclou base per a muntatge en superfície.
Color vermell. Compleix la norma BS-5839 parts 1 i 2.
Dimensions: 87 x 87 x 32 mm. Pes: 125 g. Amb part
proporcional de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

EM14PV01 Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43400/R 21,700000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,37240/R 18,620000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,80640 0,80640
Materials:

0,601006,010000,100B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.
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7,190007,190001,000BM14PV01 =xPolsador manual d'alarma d'incendi convencional. Activació

mitjançant trencament de vidre amb una resistència per a
circuit d'alarma de 680 Ohm., 6 terminals de connexió i vidre
intercanviable. Inclou base per a muntatge en superfície.
Color vermell. Compleix la norma BS-5839 parts 1 i 2.
Dimensions: 87 x 87 x 32 mm. Pes: 125 g. Referència
PLANA FÀBREGA: FOC007051.

u.

Subtotal... 7,79100 7,79100

COST DIRECTE 8,59740

0,171952,00%DESPESES INDIRECTES

8,76935COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €997,28u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior

EM211428 Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,63000/R 19,210003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

49,53000/R 16,510003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 107,16000 107,16000
Materials:

867,31000867,310001,000BM211420 =xHidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada

u

1,650001,650001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 868,96000 868,96000
Altres:

% 1,60740107,160001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,60740 1,60740

COST DIRECTE 977,72740

19,554552,00%DESPESES INDIRECTES

997,28195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,68u. Platina de companyia d'aigües per a ramal de diàmetre
80mm., muntada en troneta encastada al paviment. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

EM21PV01 Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,21000/R 19,210001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

16,51000/R 16,510001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,72000 35,72000
Materials:

18,631006,010003,100B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.
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62,0000062,000001,000BM21PV01 =xPlatina de companyia d'aigües per a ramal de diàmetre

80mm., muntada en troneta encastada al paviment.
u.

Subtotal... 80,63100 80,63100

COST DIRECTE 116,35100

2,327022,00%DESPESES INDIRECTES

118,67802COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €296,85u Connexió d'alimentació, tipus IPF-41, per a columna seca,
amb connexió a la canonada de 3´´ de diàmetre i connexió
siamesa amb enllaços de 70 mm de diàmetre, amb
bastiment i porta per a exterior, encastada

EM221119 Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

76,84000/R 19,210004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

66,04000/R 16,510004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 142,88000 142,88000
Materials:

144,50000144,500001,000BM221110 =xConnexió d'alimentació, tipus IPF-41, per a columna seca,
amb connexió a la canonada de 3´´ de diàmetre i connexió
siamesa amb enllaços de 70 mm de diàmetre, amb
bastiment i porta per a exterior

u

1,510001,510001,000BMY22000 =xPart proporcional d'elements especials per a columnes
seques

u

Subtotal... 146,01000 146,01000
Altres:

% 2,14320142,880001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,14320 2,14320

COST DIRECTE 291,03320

5,820662,00%DESPESES INDIRECTES

296,85386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €233,92u Boca de sortida de planta, tipus IPF-39, per a columna seca,
amb connexió a la canonada de 2´´1/2 de diàmetre i
connexió siamesa amb enllaços de 45 mm de diàmetre, amb
bastiment i porta per a interior, encastada

EM222229 Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

76,84000/R 19,210004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

66,04000/R 16,510004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 142,88000 142,88000
Materials:
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82,8000082,800001,000BM222220 =xBoca de sortida de planta, tipus IPF-39, per a columna seca,

amb connexió a la canonada de 2´´1/2 de diàmetre i
connexió siamesa amb enllaços de 45 mm de diàmetre, amb
bastiment i porta per a interior

u

1,510001,510001,000BMY22000 =xPart proporcional d'elements especials per a columnes
seques

u

Subtotal... 84,31000 84,31000
Altres:

% 2,14320142,880001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,14320 2,14320

COST DIRECTE 229,33320

4,586662,00%DESPESES INDIRECTES

233,91986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €346,41u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
amb mànega de 25 m, amb armari i muntada superficialment
a la paret

EM23144R Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,02500/R 19,210002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

41,27500/R 16,510002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 89,30000 89,30000
Materials:

249,77000249,770001,000BM231440 =xBoca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre (BIE-25),
amb mànega de 25 m, amb armari

u

0,550000,550001,000BMY23000 =xPart proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

u

Subtotal... 250,32000 250,32000

COST DIRECTE 339,62000

6,792402,00%DESPESES INDIRECTES

346,41240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,95u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

EM31261K Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,68400/R 19,210000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,60400/R 16,510000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,28800 14,28800
Materials:

38,2300038,230001,000BM312611 =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u
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26,5800026,580001,000BM3A1000 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu

0,260000,260001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 65,07000 65,07000

COST DIRECTE 79,35800

1,587162,00%DESPESES INDIRECTES

80,94516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,77u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

EM31351K Rend.: 1,000P- 178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,68400/R 19,210000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,60400/R 16,510000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,28800 14,28800
Materials:

110,61000110,610001,000BM313511 =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

u

26,5800026,580001,000BM3A1000 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu

0,260000,260001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 137,45000 137,45000

COST DIRECTE 151,73800

3,034762,00%DESPESES INDIRECTES

154,77276COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35m. Mànega de 2 conductors de coure polit flexible de 1,5 mm2.
aïllats amb PVC, amb pantalla de trena de coure polit de
60% de cobertura, impedància 13,3 W/km. Tensió de prova
2.500 V. Tensió de servei 500 V. No propagador de flama i
llire d'halògens. Cobertura exterior de PVC. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

EMD6PV01 Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21700/R 21,700000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,18620/R 18,620000,010A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,40320 0,40320
Materials:

0,120206,010000,020B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.
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0,800000,800001,000BMD6PV01 =xMànega de 2 conductors de coure polit flexible de 1,5 mm2.

aïllats amb PVC, amb pantalla de trena de coure polit de
60% de cobertura, impedància 13,3 W/km. Tensió de prova
2.500 V. Tensió de servei 500 V. No propagador de flama i
llire d'halògens. Cobertura exterior de PVC. Referència
PLANA FÀBREGA: CAB017031.

m.

Subtotal... 0,92020 0,92020

COST DIRECTE 1,32340

0,026472,00%DESPESES INDIRECTES

1,34987COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,30m. Mànega de 3 conductors de coure polit flexible de 1,5mm2.
de secció Classe V, aïllats amb PVC TI2. Tensió nominal
500V. Cobertura exterior de PVC TM5. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

EMD6PV10 Rend.: 1,000P- 180

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21700/R 21,700000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,18620/R 18,620000,010A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,40320 0,40320
Materials:

0,300506,010000,050B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

1,550001,550001,000BMD6PV10 =xMànega de 3 conductors de coure polit flexible de 1,5mm2.
de secció Classe V, aïllats amb PVC TI2. Tensió nominal
500V. Cobertura exterior de PVC TM5. Referència PLANA
FÀBREGA CAB950079.

m.

Subtotal... 1,85050 1,85050

COST DIRECTE 2,25370

0,045072,00%DESPESES INDIRECTES

2,29877COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,60u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament

EMDBU005 Rend.: 1,000P- 181

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,88150/R 19,210000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,47650/R 16,510000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,35800 5,35800
Materials:
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3,070003,070001,000BMDBU005 =xPlaca de senyalització interior per a indicació de mesures de

salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar
mecànicament

u

Subtotal... 3,07000 3,07000

COST DIRECTE 8,42800

0,168562,00%DESPESES INDIRECTES

8,59656COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €167,22u. Detector ultrasònic amb led lluminós vermell, verd i blau; a
situar damunt de cada plaça d'aparcament. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

EMDWCC20 Rend.: 1,000P- 182

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,51000/R 21,700000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,58600/R 18,620000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,09600 12,09600
Materials:

28,848006,010004,800B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

123,00000123,000001,000BMDWCC20 =xDetector ultrasònic amb led lluminós vermell, verd i blau; a
situar damunt de cada plaça d'aparcament, de la marca
MABYCSA.

u.

Subtotal... 151,84800 151,84800

COST DIRECTE 163,94400

3,278882,00%DESPESES INDIRECTES

167,22288COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €240,21u. Concentrador (router) com a gestor de places d'aparcament
en cada planta. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

EMDWCC22 Rend.: 1,000P- 183

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,40000/R 21,700002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

37,24000/R 18,620002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 80,64000 80,64000
Materials:

34,858006,010005,800B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

120,00000120,000001,000BMDWCC22 =xConcentrador (router) com a gestor de places d'aparcament
en cada planta, de la marca MABYCSA.

u.

Subtotal... 154,85800 154,85800
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COST DIRECTE 235,49800

4,709962,00%DESPESES INDIRECTES

240,20796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €545,42u. Rètol indicador a base de leds, a situar en cada planta. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

EMDWCC23 Rend.: 1,000P- 184

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,40000/R 21,700002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

37,24000/R 18,620002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 80,64000 80,64000
Materials:

54,090006,010009,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

400,00000400,000001,000BMDWCC23 =xRètol indicador a base de leds, a situar en cada planta, de la
marca MABYCSA.

u.

Subtotal... 454,09000 454,09000

COST DIRECTE 534,73000

10,694602,00%DESPESES INDIRECTES

545,42460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €545,42u. Rètol indicador a base de leds, a situar en cada plaça
reservada per a persones amb mobilitat reduïda. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

EMDWCC24 Rend.: 1,000P- 185

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,40000/R 21,700002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

37,24000/R 18,620002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 80,64000 80,64000
Materials:

54,090006,010009,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

400,00000400,000001,000BMDWCC24 =xRètol indicador a base de leds, a situar en cada plaça
reservada per a persones amb mobilitat reduïda, de la marca
MABYCSA.

u.

Subtotal... 454,09000 454,09000

COST DIRECTE 534,73000

10,694602,00%DESPESES INDIRECTES

545,42460COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.391,50u. Rètol indicador a base de leds, a situar en l'entrada general.
Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

EMDWCC25 Rend.: 1,000P- 186

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

65,10000/R 21,700003,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

55,86000/R 18,620003,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 120,96000 120,96000
Materials:

156,260006,0100026,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

1.087,000001.087,000001,000BMDWCC25 =xRètol indicador a base de leds, a situar en l'entrada general,
de la marca MABYCSA.

u.

Subtotal... 1.243,26000 1.243,26000

COST DIRECTE 1.364,22000

27,284402,00%DESPESES INDIRECTES

1.391,50440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.543,54u. Ordinador de cabina de control d'aparcament. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

EMDWCC26 Rend.: 1,000P- 187

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,40000/R 21,700002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

37,24000/R 18,620002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 80,64000 80,64000
Materials:

21,636006,010003,600B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

1.411,000001.411,000001,000BMDWCC26 =xOrdinador de cabina de control d'aparcament, de la marca
MABYCSA.

u.

Subtotal... 1.432,63600 1.432,63600

COST DIRECTE 1.513,27600

30,265522,00%DESPESES INDIRECTES

1.543,54152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.803,41u. Software de gestió de places d'aparcament ''place car
server''. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

EMDWCC27 Rend.: 1,000P- 188

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

108,50000/R 21,700005,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

93,10000/R 18,620005,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 201,60000 201,60000
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Materials:

15,626006,010002,600B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

4.492,000004.492,000001,000BMDWCC27 =xSoftware de gestió de places d'aparcament ''place car
server'', de la marca MABYCSA.

u.

Subtotal... 4.507,62600 4.507,62600

COST DIRECTE 4.709,22600

94,184522,00%DESPESES INDIRECTES

4.803,41052COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €299,61u. Detector magnètic de vehicles. Element electrònic connectat
amb l'expenedor que, davant la presència del vehicle (evita
l'extracció de tickets peatonalment), ordena la sortida del
ticket. Amb part proporcional d'accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

EMDWPV01 Rend.: 1,000P- 189

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,40000/R 21,700002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

37,24000/R 18,620002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 80,64000 80,64000
Materials:

60,100006,0100010,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

153,00000153,000001,000BMDWPV01 =xDetector magnètic de vehicles de la marca MABYCSA model
MDA-20. Element electrònic connectat amb l'expenedor que,
davant la presència del vehicle (evita l'extracció de tickets
peatonalment), ordena la sortida del ticket.

u.

Subtotal... 213,10000 213,10000

COST DIRECTE 293,74000

5,874802,00%DESPESES INDIRECTES

299,61480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.669,16u. Emissor de tickets i lector d'abonats. Emissor de tickets amb
gravació magnètica central i impressió digital. Tractament
amb validació de les targetes d'abonats. Composat per:
Greup de gravació magnètica en banda central. Numeració
de cada ticket emès. Impressió visual de dades (nº de tiquet,
data i hora). Lector motoritzat per a control d'abonats.
Lectura de targetes en les 4 posicions. Dipòsit porta-tickets
amb capacitat per a 5.000 tickets. Pantalla LCD 1/4 VGA
d'informació a l'usuari. Visió permanent de data, hora i
missatges. Funcionament en xarxa o autònom. Connexió i
diàleg amb la central de gestió. carcassa d'alumini protegida
amb imprimació, pintat metal·litzat al foc. Elements interiors
en acer inoxidable 18/8. Senyal òptic i acústic d'emissió de
ticket. Interfonia incorporada. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

EMDWPV02 Rend.: 1,000P- 190

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

21,70000/R 21,700001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

18,62000/R 18,620001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 40,32000 40,32000
Materials:

42,070006,010007,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

6.456,000006.456,000001,000BMDWPV02 =xEmissor de tickets i lector d'abonats de la marca MABYCSA
model EPS-740. Emissor de tickets amb gravació magnètica
central i impressió digital. Tractament amb validació de les
targetes d'abonats. Composat per: Greup de gravació
magnètica en banda central. Numeració de cada ticket
emès. Impressió visual de dades (nº de tiquet, data i hora).
Lector motoritzat per a control d'abonats. Lectura de targetes
en les 4 posicions. Dipòsit porta-tickets amb capacitat per a
5.000 tickets. Pantalla LCD 1/4 VGA d'informació a l'usuari.
Visió permanent de data, hora i missatges. Funcionament en
xarxa o autònom. Connexió i diàleg amb la central de gestió.
carcassa d'alumini protegida amb imprimació, pintat
metal·litzat al foc. Elements interiors en acer inoxidable 18/8.
Senyal òptic i acústic d'emissió de ticket. Interfonia
incorporada.

u.

Subtotal... 6.498,07000 6.498,07000

COST DIRECTE 6.538,39000

130,767802,00%DESPESES INDIRECTES

6.669,15780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €722,38u. Lector xip de proximitat. Incorporat en moble expenedor
d'entrada. Lector xip de proximitat per a abonats,
descompte, etc. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lat.

EMDWPV03 Rend.: 1,000P- 191

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,85000/R 21,700000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,31000/R 18,620000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 20,16000 20,16000
Materials:

36,060006,010006,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

652,00000652,000001,000BMDWPV03 =xLector xip de proximitat de la marca MABYCSA model
LPC-740. Incorporat en moble expenedor d'entrada. Lector
xip de proximitat per a abonats, descompte, etc.

u.

Subtotal... 688,06000 688,06000

COST DIRECTE 708,22000

14,164402,00%DESPESES INDIRECTES

722,38440COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.378,93u. Barrera automàtica per a pàrking. Barrera de tancament
automàtic composada per: Moto-reductor segellat i
autolibricat de 1/4CV. a 220/230V. 50Hz. a 1.500rpm.
referència 1/70. Transmissió de moviment per biel·les,
recolzades en els seus eixos per rodaments d'agulles.
Micro-interruptors de fi de cursa de seguretat acoblats a l'eix
del reductor. Braç metàl·lic rectangular, de color fosforescent
vermell i blanc, llargada màxima de 2,50m. Temps de
maniobra d'apertura 1,20 s. Quadre electrònic de maniobra i
control. Carcassa. d'alumini protegida amb imprimació, pintat
metal·litzat al foc. Goma pneumàtica de protecció acoblada
al braç de la barrera. Amb articulació blraç barrera. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

EMDWPV04 Rend.: 1,000P- 192

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,63000/R 19,210003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

49,53000/R 16,510003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 107,16000 107,16000
Materials:

72,120006,0100012,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

1.960,000001.960,000001,000BMDWPV04 =xBarrera automàtica per a pàrking de la marca MABYCSA
model MBP-720.

u.

193,00000193,000001,000BMDWPVA4 =xBraç articulat per a barrera automàtica per a pàrking de la
marca MABYCSA model MBP-720.

u.

Subtotal... 2.225,12000 2.225,12000

COST DIRECTE 2.332,28000

46,645602,00%DESPESES INDIRECTES

2.378,92560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €299,61u. Detector magnètic de vehicles. Element electrònic connectat
amb el lector de sortida que, davant la presència d'un
vehicle (evita la introducció del ticket o targeta
peatonalment), ordena a l'equip la seva posada en servei
per a comprovació de lectura. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

EMDWPV05 Rend.: 1,000P- 193

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,40000/R 21,700002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

37,24000/R 18,620002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 80,64000 80,64000
Materials:

60,100006,0100010,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

153,00000153,000001,000BMDWPV05 =xDetector magnètic de vehicles de la marca MABYCSA model
MDA-20. Element electrònic connectat amb el lector de
sortida que, davant la presència d'un vehicle (evita la
introducció del ticket o targeta peatonalment), ordena a
l'equip la seva posada en servei per a comprovació de
lectura.

u.
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Subtotal... 213,10000 213,10000

COST DIRECTE 293,74000

5,874802,00%DESPESES INDIRECTES

299,61480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.564,50u. Lector de tickets i lector d'abonats. Equip electrònic per a
controlar la validesa del ticket horari i de les targetes
d'abonats. Composat per: Grup de lectura i gravació
magnètica en banda central. Lectura de tickets i targetes en
les 4 posicions. Lector motoritzat per a control d'abonats.
Activa l'obertura de la barrera de sortida, si les dades
llegides són correctes. Control de numeració del ticket. Els
tickets accesptats i llegits, després de la seva comprovació,
són esborrats i invalidats. Pantalla LCD 1/4 VGA
d'informació a l'usuari. Visió permanent de data, hora i
missatges. Funcionament en xarxa o autònom. Connexió i
diàleg amb central de gestió. Carcassa d'alumini protegida
amb imprimació, pintat metal·litzat al foc. Elements interiors
en acer inoxidable 18/8. Senyal òptic i acústic d'emissió de
ticket. Interfonia incorporada. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

EMDWPV06 Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,70000/R 21,700001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

18,62000/R 18,620001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 40,32000 40,32000
Materials:

42,070006,010007,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

5.373,000005.373,000001,000BMDWPV06 =xLector de tickets i lector d'abonats de la marca MABYCSA
model SPS-740. Equip electrònic per a controlar la validesa
del ticket horari i de les targetes d'abonats. Composat per:
Grup de lectura i gravació magnètica en banda central.
Lectura de tickets i targetes en les 4 posicions. Lector
motoritzat per a control d'abonats. Activa l'obertura de la
barrera de sortida, si les dades llegides són correctes.
Control de numeració del ticket. Els tickets accesptats i
llegits, després de la seva comprovació, són esborrats i
invalidats. Pantalla LCD 1/4 VGA d'informació a l'usuari.
Visió permanent de data, hora i missatges. Funcionament en
xarxa o autònom. Connexió i diàleg amb central de gestió.
Carcassa d'alumini protegida amb imprimació, pintat
metal·litzat al foc. Elements interiors en acer inoxidable 18/8.
Senyal òptic i acústic d'emissió de ticket. Interfonia
incorporada.

u.

Subtotal... 5.415,07000 5.415,07000

COST DIRECTE 5.455,39000

109,107802,00%DESPESES INDIRECTES

5.564,49780COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17.764,79u. Caixer automàtic. Amb les següents característiques.
Acceptació de fins a 16 tipus de monedes diferents.
Acceptació de (0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 Euros).
Dispositiu automàtic de reciclatge i emplenat per a devolució
de canvi. Composat pels següents elements: Monitor color
TFT 12'' d'informació a l'usuari. Informació en 4 idiomes
seleccionables. Lector motoritzat de tickets magnètics per a
càlcul de tarifa. Cobrament d'abonats. Renovació
d'abonaments. Lectura ticket i targetes abonats en les 4
posicions. Lector xip de proximitat per a abonats,
descomptes, etc. (opcional). Acceptació de pagament amb
targetes de crèdit. Lectura de targetes de crèdit en 2
posicions. Impressora de rebuts justificants de pagament.
Cofre de seguretat de recaptació de monedes. Ordinador
tipus industrial PENTIUM 128Mb RAM, HD 40Gb. 2 ports
sèrie, 1 port paral·lel. Emissió d'estadístiques amb indicació
d'hora i import de l'instant de ser retirats els cofres. Càlcul de
tarifes per diferenciació del dia de la setmana, dies festius,
hores diunes, hores nocturnes o tarifes especials. polsadors
d'idiomes, rebuts i anul·lació operació. Sistema d'alimentació
ininterrompuda SAI. Sistema d'alarmes (porta i cofres).
Fitxer de seguretat de totes les operacons. Interfonia
incorporada. Connexió i diàleg amb central de gestió.
Carcassa d'alumini protegida amb imprimació, pintat
metal·litzat al foc. Possibilitat d'alçada adaptable per a
persones amb mobilitat reduïda. Mòdul acceptador de vals
descompte model ATC-540. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

EMDWPV10 Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

217,00000/R 21,7000010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

186,20000/R 18,6200010,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 403,20000 403,20000
Materials:

156,260006,0100026,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.
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16.857,0000016.857,000001,000BMDWPV10 =xCaixer automàtic de la marca MABYCSA model CPS-740.

Amb les següents característiques. Acceptació de fins a 16
tipus de monedes diferents. Acceptació de (0,05 - 0,10 - 0,20
- 0,50 - 1 - 2 Euros). Dispositiu automàtic de reciclatge i
emplenat per a devolució de canvi. Composat pels següents
elements: Monitor color TFT 12'' d'informació a l'usuari.
Informació en 4 idiomes seleccionables. Lector motoritzat de
tickets magnètics per a càlcul de tarifa. Cobrament
d'abonats. Renovació d'abonaments. Lectura ticket i targetes
abonats en les 4 posicions. Lector xip de proximitat per a
abonats, descomptes, etc. (opcional). Acceptació de
pagament amb targetes de crèdit. Lectura de targetes de
crèdit en 2 posicions. Impressora de rebuts justificants de
pagament. Cofre de seguretat de recaptació de monedes.
Ordinador tipus industrial PENTIUM 128Mb RAM, HD 40Gb.
2 ports sèrie, 1 port paral·lel. Emissió d'estadístiques amb
indicació d'hora i import de l'instant de ser retirats els cofres.
Càlcul de tarifes per diferenciació del dia de la setmana, dies
festius, hores diunes, hores nocturnes o tarifes especials.
polsadors d'idiomes, rebuts i anul·lació operació. Sistema
d'alimentació ininterrompuda SAI. Sistema d'alarmes (porta i
cofres). Fitxer de seguretat de totes les operacons. Interfonia
incorporada. Connexió i diàleg amb central de gestió.
Carcassa d'alumini protegida amb imprimació, pintat
metal·litzat al foc. Possibilitat d'alçada adaptable per a
persones amb mobilitat reduïda. Mòdul acceptador de vals
descompte model ATC-540.

u.

Subtotal... 17.013,26000 17.013,26000

COST DIRECTE 17.416,46000

348,329202,00%DESPESES INDIRECTES

17.764,78920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.691,17u. Lector de bitllets de banc. Amb les següents
característiques: Sentit d'introducció en les 4 posicions.
Cofre amb tancament de seguretat. Capacitat aproximada
1.000 bitllets. Lector acceptador de 4 bitllets de banc. Amb
part proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

EMDWPV11 Rend.: 1,000P- 196

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,70000/R 21,700001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

18,62000/R 18,620001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 40,32000 40,32000
Materials:

48,080006,010008,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

2.550,000002.550,000001,000BMDWPV11 =xLector de bitllets de banc de la marca MABYCSA model
CASH-CODE. Amb les següents característiques: Sentit
d'introducció en les 4 posicions. Cofre amb tancament de
seguretat. Capacitat aproximada 1.000 bitllets. Lector
acceptador de 4 bitllets de banc.

u.

Subtotal... 2.598,08000 2.598,08000
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COST DIRECTE 2.638,40000

52,768002,00%DESPESES INDIRECTES

2.691,16800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13.026,37u. Unitat central de control i cobrament. Composada pels
següents elements: Unitat central PC P-IV 3GHz.
HacerPower F 1b. Mòdul 512MB de memòria DDR
266/333/400. Disc dur de 40GB. de seguretat. Doble disc de
treball de 40Gb. Targeta de xarxa 3 Com integrada
(Ethernet). Targeta gràfica ATI 64MB. 2 Ports sèrie i 1 port
paral·lel. 6 Ports USB 2.0. Disquetera de 3,5'' 1,44MB.
Llicència Windows XP Professional. Monitor color TFT 17''.
Teclat expandit i ratolí. Lector DVD. Mòdem Us Robotics
V92 PCI. Targeta EDSI. Possibilitat de connexió de fins a 16
terminals per a cada port de comunicació (extensible).
Impressora color d'injecció de tinta HP. Sistema
d'alimentació ininterrompuda SAI. Facil·litant la següent
informació: Visió de l'estat de barreres, expenedors de
tiquets, caixes automàtiques, cobraments manuals. Visió en
temps real dels comptatges. Software que incorpora: Gestió
d'abonats, tickets (horaris, congrés, descomptes, prevenda).
Estructura i càlcul de terifes. Estructura i control d'abonats
personalitzats. Diàleg entre tots els perifèrics. Software de
connexió amb l'exterior via modem. Estadístiques de
recaptació i balanços. Estadístiques numèriques i gràfiques
d'ocupació. Lector de ticquests per a càlcul automàtic de
tarifes. Calaix portamonedes i bitllets de la recaptació.
Impressora de rebuts i resum de torns. Display a client. Clau
d'accés per a diferents nivells. validació del ticket per a ésser
utilitzat a la sortida. Codificació per a tot tipus de targetes i
tickets. Teclat de funció consola de control de barreres,
expenedors, lectors, rètol ''P''. Connexió amb unitat central.
Lector incorporat per a tergeta de crèdit i vals. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

EMDWPV20 Rend.: 1,000P- 197

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

153,68000/R 19,210008,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

132,08000/R 16,510008,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 285,76000 285,76000
Materials:

114,190006,0100019,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.
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12.371,0000012.371,000001,000BMDWPV20 =xUnitat central de control i cobrament de la marca MABYCSA

model PCM-740. Composada pels següents elements:
Unitat central PC P-IV 3GHz. HacerPower F 1b. Mòdul
512MB de memòria DDR 266/333/400. Disc dur de 40GB.
de seguretat. Doble disc de treball de 40Gb. Targeta de
xarxa 3 Com integrada (Ethernet). Targeta gràfica ATI
64MB. 2 Ports sèrie i 1 port paral·lel. 6 Ports USB 2.0.
Disquetera de 3,5'' 1,44MB. Llicència Windows XP
Professional. Monitor color TFT 17''. Teclat expandit i ratolí.
Lector DVD. Mòdem Us Robotics V92 PCI. Targeta EDSI.
Possibilitat de connexió de fins a 16 terminals per a cada
port de comunicació (extensible). Impressora color d'injecció
de tinta HP. Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI.
Facil·litant la següent informació: Visió de l'estat de barreres,
expenedors de tiquets, caixes automàtiques, cobraments
manuals. Visió en temps real dels comptatges. Software que
incorpora: Gestió d'abonats, tickets (horaris, congrés,
descomptes, prevenda). Estructura i càlcul de terifes.
Estructura i control d'abonats personalitzats. Diàleg entre
tots els perifèrics. Software de connexió amb l'exterior via
modem. Estadístiques de recaptació i balanços.
Estadístiques numèriques i gràfiques d'ocupació. Lector de
ticquests per a càlcul automàtic de tarifes. Calaix
portamonedes i bitllets de la recaptació. Impressora de
rebuts i resum de torns. Display a client. Clau d'accés per a
diferents nivells. validació del ticket per a ésser utilitzat a la
sortida. Codificació per a tot tipus de targetes i tickets. Teclat
de funció consola de control de barreres, expenedors,
lectors, rètol ''P''. Connexió amb unitat central. Lector
incorporat per a tergeta de crèdit i vals.

u.

Subtotal... 12.485,19000 12.485,19000

COST DIRECTE 12.770,95000

255,419002,00%DESPESES INDIRECTES

13.026,36900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €299,61u. Detector magnètic de vehicles. Element electrònic connectat
amb la barrera, actua com a protecció mentres un vehicle
que es troba sota el radi d'acció del braç de la barrera, i
tanca un cop el vehicle la ha depassat. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

EMDWPVA3 Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,40000/R 21,700002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

37,24000/R 18,620002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 80,64000 80,64000
Materials:

60,100006,0100010,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

153,00000153,000001,000BMDWPVA3 =xDetector magnètic de vehicles de la marca MABYCSA model
MDA-20. Element electrònic connectat amb la barrera, actua
com a protecció mentres un vehicle que es troba sota el radi
d'acció del braç de la barrera, i tanca un cop el vehicle la ha
depassat.

u.
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Subtotal... 213,10000 213,10000

COST DIRECTE 293,74000

5,874802,00%DESPESES INDIRECTES

299,61480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,97u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1/2'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces
d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de
tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment

EN3148K7 Rend.: 1,000P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,16965/R 19,210000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,72415/R 16,510000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,89380 5,89380
Materials:

30,3500030,350001,000BN3148K0 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1/2'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces
d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de
tancament de tefló, preu alt

u

Subtotal... 30,35000 30,35000

COST DIRECTE 36,24380

0,724882,00%DESPESES INDIRECTES

36,96868COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,47u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'',
de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de
tefló, preu alt i muntada superficialment

EN3198K7 Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76300/R 19,210000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,95300/R 16,510000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,71600 10,71600
Materials:

142,69000142,690001,000BN3198K0 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'',
de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer
inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de
tefló, preu alt

u

Subtotal... 142,69000 142,69000

COST DIRECTE 153,40600

3,068122,00%DESPESES INDIRECTES
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156,47412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €332,98u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa,
bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt
i muntada superficialment

EN32B4J7 Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,67860/R 19,210000,660A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,89660/R 16,510000,660A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,57520 23,57520
Materials:

302,88000302,880001,000BN32B4J0 =xVàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa,
bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt

u

Subtotal... 302,88000 302,88000

COST DIRECTE 326,45520

6,529102,00%DESPESES INDIRECTES

332,98430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.823,22u. Electrobomba submergible d'esgotament per a aigües
brutes, amb motor de 4,00CV a 400V. 50Hz., de 13.000 l/h.
a 26mca. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub,
caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lada.

ENN2PV01 Rend.: 1,000P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

76,84000/R 19,210004,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

52,60000/R 13,150004,000A013J000 =xAjudant de lampistah

Subtotal... 129,44000 129,44000
Materials:

18,030006,010003,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

1.640,000001.640,000001,000BNNOV01 =xElectrobomba submergible d'esgotament per a aigües
brutes, de la marca SACI model HT-50-2C-50-2, amb motor
de 4,00CV a 400V. 50Hz., de 13.000 l/h. a 26mca.

u.

Subtotal... 1.658,03000 1.658,03000

COST DIRECTE 1.787,47000

35,749402,00%DESPESES INDIRECTES

1.823,21940COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.028,04u. Amplificador de potència de 480W. (720W. de potència
màxima), 1 entrada de línia balancejada. Entrada: 100V.
Sortida: 70-100V. Resposta en freqüència: 50Hz. a 20kHz.
Alimentació: 230V. ca. Dimensions: 430 x 370 x 145 mm.
Pes: 25kg. Amb part proporcional de línia elèctrica, tub,
caixes, accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

EP31PV01 Rend.: 1,000P- 203

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,21000/R 19,210001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

16,51000/R 16,510001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,72000 35,72000
Materials:

7,212006,010001,200B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

964,95000964,950001,000BP31PV01 =xAmplificador de potència de 480W. (720W. de potència
màxima), 1 entrada de línia balancejada. Entrada: 100V.
Sortida: 70-100V. Resposta en freqüència: 50Hz. a 20kHz.
Alimentació: 230V. ca. Dimensions: 430 x 370 x 145 mm.
Pes: 25kg. Model PHILIPS LBB-1938/00. Referència PLANA
FÀBREGA: SON193800.

u.

Subtotal... 972,16200 972,16200

COST DIRECTE 1.007,88200

20,157642,00%DESPESES INDIRECTES

1.028,03964COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.640,58u. Controlador. S'encarrega de distribuïr les trucades
d'emergència, convencionals i música de fons. Consta de 6
zones d'altaveus i d'amplificador de 240W. Compleix la
normativa d'evacuació IEC60849. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

EP32PV01 Rend.: 1,000P- 204

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

96,05000/R 19,210005,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

82,55000/R 16,510005,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 178,60000 178,60000
Materials:

60,100006,0100010,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

1.369,710001.369,710001,000BP32PV01 =xControlador PLENA V.A.S. S'encarrega de distribuïr les
trucades d'emergència, convencionals i música de fons.
Consta de 6 zones d'altaveus i d'amplificador de 240W.
Compleix la normativa d'evacuació IEC60849. Referència
PLANA FÀBREGA: SON199000.

u.

Subtotal... 1.429,81000 1.429,81000

COST DIRECTE 1.608,41000

32,168202,00%DESPESES INDIRECTES

1.640,57820COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €353,10u. Estació de trucada per a 6 zones. Es connecta a la central
amb cable utp cat5e. Se li poden acoblar fins a 8 teclats de 6
zones. No està supervisada per la central. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lada.

EP33PV01 Rend.: 1,000P- 205

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,63000/R 19,210003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

49,53000/R 16,510003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 107,16000 107,16000
Materials:

12,020006,010002,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

227,00000227,000001,000BP33PV01 =xEstació de trucada per a 6 zones. Es connecta a la central
amb cable utp cat5e. Se li poden acoblar fins a 8 teclats de 6
zones. No està supervisada per la central. Referència
PLANA FÀBREGA: SON195600.

u.

Subtotal... 239,02000 239,02000

COST DIRECTE 346,18000

6,923602,00%DESPESES INDIRECTES

353,10360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,38u. Projector de sò de paret unidireccional 10 W./90dB. 100V.
nominals. EVAC. Excel·lent reproducció de música i veu.
Resistent a l'aigua i a la pols amb els requeriments de IP65.
Material resistent fabricat amb ABS. Amb part proporcional
de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

EP35PV01 Rend.: 1,000P- 206

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,52600/R 19,210000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,90600/R 16,510000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 21,43200 21,43200
Materials:

7,212006,010001,200B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

53,1000053,100001,000BP35PV01 =xProjector de sò de paret unidireccional 10 W./90dB. 100V.
nominals. EVAC. Excel·lent reproducció de música i veu.
Resistent a l'aigua i a la pols amb els requeriments de IP65.
Material resistent fabricat amb ABS. Marca BOSCH.
Referència PLANA FÀBREGA: SON950553.

u.

Subtotal... 60,31200 60,31200

COST DIRECTE 81,74400

1,634882,00%DESPESES INDIRECTES

83,37888COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,21m. Cable coaxial de 75 Ohm. d'impedància característica i
atenuació de 3,3 dB a 10 MHz/100 m. Conductor interior
d'acer-coure de 0,57 mm. de diàmetre i trena de coure.
Diàmetre de la coberta exterior de PVC 6,2 mm. Amb part
proporcional d'accessoris i mà d'obra, completament
instal·lat.

EP41PV01 Rend.: 1,000P- 207

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21700/R 21,700000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,18620/R 18,620000,010A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,40320 0,40320
Materials:

0,300506,010000,050B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

0,480000,480001,000BP41PV01 =xCable coaxial de 75 Ohm. d'impedància característica i
atenuació de 3,3 dB a 10 MHz/100 m. Conductor interior
d'acer-coure de 0,57 mm. de diàmetre i trena de coure.
Diàmetre de la coberta exterior de PVC 6,2 mm. Referència
PLANA FÀBREGA: CAB010176.

m.

Subtotal... 0,78050 0,78050

COST DIRECTE 1,18370

0,023672,00%DESPESES INDIRECTES

1,20737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,29m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 6 FTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265,
col.locat sota tub o canal

EP434650 Rend.: 1,000P- 208

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28815/R 19,210000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,24765/R 16,510000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,53580 0,53580
Materials:

0,724500,690001,050BP434650 =xCable per a transmissió de dades amb conductors de coure,
de 4 parells, categoria 6 FTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265

m

Subtotal... 0,72450 0,72450

COST DIRECTE 1,26030

0,025212,00%DESPESES INDIRECTES

1,28551COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,33m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat
reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266,
col.locat sota tub o canal

EP434670 Rend.: 1,000P- 209

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28815/R 19,210000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,24765/R 16,510000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,53580 0,53580
Materials:

0,766500,730001,050BP434670 =xCable per a transmissió de dades amb conductors de coure,
de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat
reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266

m

Subtotal... 0,76650 0,76650

COST DIRECTE 1,30230

0,026052,00%DESPESES INDIRECTES

1,32835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,76m Cable de comunicacions de 25 parells, amb pantalla,
col.locat

EP43A020 Rend.: 1,000P- 210

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57630/R 19,210000,030A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,49530/R 16,510000,030A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,07160 1,07160
Materials:

3,591003,420001,050BP43A020 =xCable de comunicacions de 25 parells, amb pantallam

Subtotal... 3,59100 3,59100

COST DIRECTE 4,66260

0,093252,00%DESPESES INDIRECTES

4,75585COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,01u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 6 UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col.locat

EP43C451 Rend.: 1,000P- 211

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57630/R 19,210000,030A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,49530/R 16,510000,030A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,07160 1,07160
Materials:
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9,720009,720001,000BP43C450 =xCable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,

categoria 6 UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària
u

Subtotal... 9,72000 9,72000

COST DIRECTE 10,79160

0,215832,00%DESPESES INDIRECTES

11,00743COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,02m. Cable paral·lel bicolor, flexible, de 2 conductors de 1,5 mm2.
de coure electrolític, amb aïllament de PVC, tensió de prova
de 1.500V. i tensió de servei de 250V. Amb part proporcional
d'accessoris i mà d'obra, completament instal·lat.

EP49PV10 Rend.: 1,000P- 212

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21700/R 21,700000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,18620/R 18,620000,010A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,40320 0,40320
Materials:

0,120206,010000,020B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

0,480000,480001,000BP49PV10 =xCable paral·lel bicolor, flexible, de 2 conductors de 1,5 mm2.
de coure electrolític, amb aïllament de PVC, tensió de prova
de 1.500V. i tensió de servei de 250V. Referència PLANA
FÀBREGA: CAB015012.

m.

Subtotal... 0,60020 0,60020

COST DIRECTE 1,00340

0,020072,00%DESPESES INDIRECTES

1,02347COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,37u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb
connector RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada

EP7311D3 Rend.: 1,000P- 213

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,45780/R 19,210000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 3,45780 3,45780
Materials:

9,650009,650001,000BP7311D3 =xPresa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb
connector RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a
encastar

u

Subtotal... 9,65000 9,65000

COST DIRECTE 13,10780

0,262162,00%DESPESES INDIRECTES
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13,36996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €345,24u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats
d'alçària, de 800x600x500 mm (alçària x amplària x
fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, col.locat
sobre el sòcol

EP74E312 Rend.: 1,000P- 214

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,40750/R 19,210000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh

12,38250/R 16,510000,750A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 26,79000 26,79000
Materials:

257,62000257,620001,000BP74E310 =xArmari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats
d'alçària, de 800x600x500 mm (alçària x amplària x
fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau

u

54,0600054,060001,000BP7ZF65A =xSòcol per a armari VDI, de planxa d'acer lacat, de mides
600x500 mm (amplària x fondària), i 100 mm d'alçària

u

Subtotal... 311,68000 311,68000

COST DIRECTE 338,47000

6,769402,00%DESPESES INDIRECTES

345,23940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €417,95u Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari
tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col.locat i connectat

EP7E1E00 Rend.: 1,000P- 215

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,42000/R 19,210002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

33,02000/R 16,510002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 71,44000 71,44000
Materials:

338,31000338,310001,000BP7E1E00 =xCommutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari
tipus rack 19'', amb alimentació a 240V

u

Subtotal... 338,31000 338,31000

COST DIRECTE 409,75000

8,195002,00%DESPESES INDIRECTES

417,94500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €220,78u Panell amb connectors integrats per a armari amb bastidor
rack 19´´, amb 48 connectors RJ45 telefònics, d'1 unitat
d'alçària, fixat mecànicament

EP7Z985B Rend.: 1,000P- 216

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

67,23500/R 19,210003,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,75717/R 16,510000,167A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 69,99217 69,99217
Materials:

146,46000146,460001,000BP7Z985B =xPanell amb connectors integrats per a armari amb bastidor
rack 19´´, amb 48 connectors RJ45 telefònics, d'1 unitat
d'alçària

u

Subtotal... 146,46000 146,46000

COST DIRECTE 216,45217

4,329042,00%DESPESES INDIRECTES

220,78121COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €249,55u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack
19´´, amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària,
230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h,
col.locat

EP7ZA161 Rend.: 1,000P- 217

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,39693/R 19,210000,333A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,39693 6,39693
Materials:

238,26000238,260001,000BP7ZA161 =xMòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack
19´´, amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària,
230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h

u

Subtotal... 238,26000 238,26000

COST DIRECTE 244,65693

4,893142,00%DESPESES INDIRECTES

249,55007COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,14u Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per
a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge
horitzontal, col.locada

EP7ZE091 Rend.: 1,000P- 218

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,39693/R 19,210000,333A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,39693 6,39693
Materials:

66,2900066,290001,000BP7ZE091 =xRegleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per
a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal

u

Subtotal... 66,29000 66,29000
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COST DIRECTE 72,68693

1,453742,00%DESPESES INDIRECTES

74,14067COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €289,41u. Càmera amb CCD en BLANC i NEGRE de 1/3'' d'alta
sensibilitat i resolució estàndard. Amb processament
avançat dels senyals digitals. Lents amb muntura C i CS.
Elevada sensibilitat per a una il·luminació d'escena de 0,12
lux amb una lent de f/1.2. Resolució horizontal de 380 línies
de TV. Relació senyal/soroll: 50 dB. AGC: 21 dB (màx.).
Control autoiris, connector de tipus DC: EIA-J 4 patilles.
Alimentació: 230 V. ac. 50 Hz. Consum: 4W. Dimensions:
58 x 66 x 122 mm. (Alt x Ample x Fons). Pes: 0,45 kg.
Temperatura de treball: -20 a +50 ºC. Amb part proporcional
de línia elèctrica, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lada.

EPA1PV01 Rend.: 1,000P- 219

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,85000/R 21,700000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,31000/R 18,620000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 20,16000 20,16000
Materials:

15,626006,010002,600B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

247,95000247,950001,000BPA1PV01 =xCàmera amb CCD en BLANC i NEGRE de 1/3'' d'alta
sensibilitat i resolució estàndard. Amb processament
avançat dels senyals digitals. Lents amb muntura C i CS.
Elevada sensibilitat per a una il·luminació d'escena de 0,12
lux amb una lent de f/1.2. Resolució horizontal de 380 línies
de TV. Relació senyal/soroll: 50 dB. AGC: 21 dB (màx.).
Control autoiris, connector de tipus DC: EIA-J 4 patilles.
Alimentació: 230 V. ac. 50 Hz. Consum: 4W. Dimensions:
58 x 66 x 122 mm. (Alt x Ample x Fons). Pes: 0,45 kg.
Temperatura de treball: -20 a +50 ºC. Referència PLANA
FÀBREGA: CCT011036.

u.

Subtotal... 263,57600 263,57600

COST DIRECTE 283,73600

5,674722,00%DESPESES INDIRECTES

289,41072COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,46u. Òptica varifocal d'iris automàtic i distància focal 3,5-8mm.
Per a interiors. 

EPA1PV02 Rend.: 1,000P- 220

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34000/R 21,700000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,72400/R 18,620000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,06400 8,06400
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Materials:

6,611006,010001,100B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

76,9500076,950001,000BPA1PV02 =xÒptica varifocal d'iris automàtic i distància focal 3,5-8mm.
Per a interiors. Marca BOSCH. Referència PLANA
FÀBREGA: CCT032343.

u.

Subtotal... 83,56100 83,56100

COST DIRECTE 91,62500

1,832502,00%DESPESES INDIRECTES

93,45750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,81u. Cos antipols per a càmeres CCD i d'aplicació per a interiors
sense calefactor i per a òptiques amb o sense iris automàtic.
Espai interior útil: 68 x 54 x 178 mm. Adequat per a càmeres
LTC-335, 355, 435 i 455 sense zoom. 

EPA1PV03 Rend.: 1,000P- 221

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,85000/R 21,700000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,31000/R 18,620000,500A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 20,16000 20,16000
Materials:

3,005006,010000,500B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

59,0000059,000001,000BPA1PV03 =xCos antipols per a càmeres CCD i d'aplicació per a interiors
sense calefactor i per a òptiques amb o sense iris automàtic.
Espai interior útil: 68 x 54 x 178 mm. Adequat per a càmeres
LTC-335, 355, 435 i 455 sense zoom. Marca: BOSCH.
Referència PLANA FÀBREGA: CCT034051.

u.

Subtotal... 62,00500 62,00500

COST DIRECTE 82,16500

1,643302,00%DESPESES INDIRECTES

83,80830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €385,47u. Monitor de 17´´ per a instal·lacions de circuit tancat deTV en
blanc i negre, amb resolució de 900 línies. Permet el control
de: contrast, brillantor, sincronisme vertical i horitzontal.
Alimentació: 230V. ca. 50Hz. 

EPA6PV01 Rend.: 1,000P- 222

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,70000/R 21,700001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

18,62000/R 18,620001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 40,32000 40,32000
Materials:

8,414006,010001,400B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.
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329,18000329,180001,000BPA6PV01 =xMonitor de 17´´ per a instal·lacions de circuit tancat deTV en

blanc i negre, amb resolució de 900 línies. Permet el control
de: contrast, brillantor, sincronisme vertical i horitzontal.
Alimentació: 230V. ca. 50Hz. Marca: BOSCH Model:
LTC-2020/90. Referència PLANA FÀBREGA: CCT021105.

u.

Subtotal... 337,59400 337,59400

COST DIRECTE 377,91400

7,558282,00%DESPESES INDIRECTES

385,47228COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,95m Vorada recta de pedra granítica, de 15-20x25 cm, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/Ide 25 a 30 cm d'alçària,
i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Criteri amidament: superfície teòrica
projecte.

F961A87C Rend.: 1,000P- 223

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,08100/R 14,840000,275A012N000 =xOficial 1a d'obra publicah

9,23076/R 15,540000,594A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,31176 13,31176
Materials:

5,5858646,940000,119B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

19,1500019,150001,000B9611870 =xPedra granítica, recta, escairada i buixardada, per a vorada,
de 20x25 cm

M

0,1384569,223000,002D070A4D1 =xMorter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcië en volum 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 24,87431 24,87431

COST DIRECTE 38,18607

0,763722,00%DESPESES INDIRECTES

38,94979COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,64m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 30x30x8 cm, col.locades amb morter de
ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

F974V010 Rend.: 1,000P- 224

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,81960/R 14,840000,190A012N000 =xOficial 1a d'obra publicah

0,93240/R 15,540000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,75200 3,75200
Materials:

0,13042130,420000,001B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,232911,270003,333B974V002 =xLloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a

rigola
u

0,3567939,643400,009D0701821 =xMorter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 4,72012 4,72012

COST DIRECTE 8,47212

0,169442,00%DESPESES INDIRECTES

8,64156COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,67t Paviment de mescla bituminosa en calent, tipus s-12, amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l´assaig marshall. criteri amidament:
pes teòric projecte.

F9H100ER Rend.: 0,060P- 225

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49467/R 14,840000,002A012N000 =xOficial 1a d'obra publicah

4,92100/R 15,540000,019A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,41567 5,41567
Maquinària:

3,78900/R 37,890000,006C13350C0 =xcorro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

3,21917/R 38,630000,005C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

4,14800/R 41,480000,006C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 11,15617 11,15617
Materials:

23,2980038,830000,600B9H12110 =xMescla bituminosa en calent de composició densa d-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

t

Subtotal... 23,29800 23,29800

COST DIRECTE 39,86984

0,797402,00%DESPESES INDIRECTES

40,66724COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,56m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica eci,
amb dotació 1,5 kg/m2

F9J12X50 Rend.: 1,000P- 226

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06432/R 16,080000,004A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06432 0,06432
Maquinària:

0,07940/R 19,850000,004C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,07940 0,07940
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Materials:

0,405000,270001,500B0552B00 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ecikg

Subtotal... 0,40500 0,40500

COST DIRECTE 0,54872

0,010972,00%DESPESES INDIRECTES

0,55969COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,06m2 Replà amb peces prefabricades de formigó, de dimensions
40 * 100 cm, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Criteri
amidament: superfície teòrica projecte.

F9V201ER Rend.: 1,000P- 227

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,77405/R 18,590000,3106A0121000 =xOficial 1ah

2,41336/R 15,540000,1553A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,18741 8,18741
Materials:

0,544000,680000,800B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

28,0560026,720001,050B9V201ER =xReplà amb peces prefabricades de formigó, de dimensions
40 * 100 cm.

m2

0,5220037,285600,014D0701641 =xMorter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 29,12200 29,12200

COST DIRECTE 37,30941

0,746192,00%DESPESES INDIRECTES

38,05560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,39m Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm
massis, gris, tipus Torho o equivalent, col.locat a truc de
maceta amb morter. Inclús regata per a col·locació de
carborundum.

F9V2U040 Rend.: 1,000P- 228

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,78149/R 18,590000,311A0121000 =xOficial 1ah

2,40870/R 15,540000,155A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,19019 8,19019
Materials:

0,544000,680000,800B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

6,813606,680001,020B9V2V004 =xGraó de peces prefabricades de formigó, 36x15 cm massís,
gris, tipus Torho o equivalent

m

0,5220037,285600,014D0701641 =xMorter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3



PROJECTE D´EXECUTIU D´APARCAMENT AL PARC SANITARI PERE VIRGILI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 159

PARTIDES D'OBRA
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Subtotal... 7,87960 7,87960

COST DIRECTE 16,06979

0,321402,00%DESPESES INDIRECTES

16,39119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,48t Transport de bigues prefabricades de formigó entre 50 i 100
km, amb camió trailer de 24 t de càrrega útil

G4LM1330 Rend.: 1,000P- 229

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

16,15970/R 60,980000,265C150JA00 =xCamió trailer per a transports especials de 24 th

Subtotal... 16,15970 16,15970

COST DIRECTE 16,15970

0,323192,00%DESPESES INDIRECTES

16,48289COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,65t Transport de pilars prefabricades de formigó entre 50 i 100
km, amb camió semiremolc plataforma extensible de 25 t de
càrrega útil

G4LM13B0 Rend.: 1,000P- 230

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

15,34720/R 47,960000,320C150MKB0 =xCamió semiremolc per a transports especials de 25 t de
càrrega útil, amb plataforma extensible

h

Subtotal... 15,34720 15,34720

COST DIRECTE 15,34720

0,306942,00%DESPESES INDIRECTES

15,65414COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,46dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar,
col·locat

G4ZA1001 Rend.: 1,000P- 231

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46620/R 15,540000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,46620 0,46620
Materials:

18,6100018,610001,000B4PZB000 =xNeoprè sense armar per a recolzamentsdm3

Subtotal... 18,61000 18,61000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,006991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,08319

0,381662,00%DESPESES INDIRECTES

19,46486COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,27m Vorada de 25x13-7 cm, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

G9650020 Rend.: 1,000P- 232

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78672/R 17,880000,044A0112000 =xCap de collah

3,23466/R 18,590000,174A0121000 =xOficial 1ah

4,05594/R 15,540000,261A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,07732 8,07732
Maquinària:

0,35035/R 31,850000,011C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,44517/R 40,470000,011C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,06820/R 1,550000,044C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,23936/R 5,440000,044CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,10308 1,10308
Materials:

4,3472054,340000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,6185170,370000,023B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,780000,390002,000B0D21030 =xTaulo de fusta de pi per a 10 usosm

0,038001,900000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,113001,130000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

6,741006,420001,050B9651U08 =xPeça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN

m

Subtotal... 13,63771 13,63771

COST DIRECTE 22,81811

0,456362,00%DESPESES INDIRECTES

23,27447COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23.266,70u. Desmuntatge d'instal·lacions existents a la galeria de
serveis, afectades per les obres de construcció de l'edifici
aparcament (mitjana tensió, aigua, O2, comunicacions, etc.);
i reposició d'aquestes mateixes instal·lacions una vegada
acabades les obres. Amb part proporcional d'accessoris i mà
d'obra, completament instal·lada.

K12GPV01 Rend.: 1,000P- 233

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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4.610,40000/R 19,21000240,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3.962,40000/R 16,51000240,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8.572,80000 8.572,80000
Materials:

14.237,690006,010002.369,000B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

Subtotal... 14.237,69000 14.237,69000

COST DIRECTE 22.810,49000

456,209802,00%DESPESES INDIRECTES

23.266,69980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,83m2 Arrencada de paviments vells, soleres i esglaons amb un
gruix promig de 20 cm, amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

K2194421 Rend.: 1,000P- 234

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,73970/R 15,540000,305A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,73970 4,73970

COST DIRECTE 4,73970

0,094792,00%DESPESES INDIRECTES

4,83449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135.902,40u Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut
a l'obra.

PPAAZ01R Rend.: 1,000P- 235

 €8.471,59u Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut
a l'obra.

PPAAZ04R Rend.: 1,000P- 236

 €128,45u. Instal·lació elèctrica de les guies del sistema de gestió de
places d'aparcament. Amb part proporcional de línies
elèctriques, tub, caixes, accessoris i mà d'obra,
completament instal·lat.

PPAUCC04 Rend.: 1,000P- 237

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,70000/R 21,700001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

18,62000/R 18,620001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 40,32000 40,32000
Materials:

6,611006,010001,100B0001000 =xPart proporcional d'accessoris i petit material.u.

79,0000079,000001,000B0002000 =xPart proporcional de línies elèctriques, tub i caixes.u.

Subtotal... 85,61100 85,61100
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COST DIRECTE 125,93100

2,518622,00%DESPESES INDIRECTES

128,44962COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.112,64u. Muntatge i posada en servei de la instal·lació de gestió de
places d'aparcament, consistent en: Plànols i esquemes per
a obra civil. Transport dels equips. Muntatge i connexionat
general. Proves de control i posada en marxa. 2 Jornades
de curset de formació per al personal encarregat.
Manteniment durant el temps de garantia.

PPAUPV02 Rend.: 1,000P- 238

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.170,00000/R 21,70000100,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

1.862,00000/R 18,62000100,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4.032,00000 4.032,00000

COST DIRECTE 4.032,00000

80,640002,00%DESPESES INDIRECTES

4.112,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15.000,00u Partida alçada que te en compte sanajemant i drenatges,
incloent la connexió amb la xarxa.

SANEJAMENT Rend.: 1,000P- 239

 €35.000,00u Partida alçada per la ventilació de sales, cabines, escales i
vestibuls.

VENTILACIO Rend.: 1,000P- 240

 €7.000,00u Xarxa de connexió a terra, transformador i grup electrogen.
Xarxa equipotencial de connexió a terra

XARXATERRA Rend.: 1,000P- 241
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 €10.000,00u Connexió de servei i muntants. Partida alçada a justificar per
la connexio a la xarxa general.

ECONEXIO

 €15.000,00u Mobiliari urbàFQ1301ER

 €110.000,00u VegetacióFR4U01ER

 €25.000,00u TerresFR4U02ER

 €55.000,00U Xarxa de regFR4U03ER



3.13.	  Annex	  de	  Revisió	  de	  preus	  

 

El contracte per a l’execució de l’obra estarà subjecte a la revisió de preus 
segons la formulació següent i en acord a la llei 30/2007 de contractes del 
sector públic, capítol 2, article 77. En base al decret 3650/1970 es tria la 
quarta fórmula de revisió de preus per: “Obres de fàbrica en general. Obres 
amb predomini de les fàbriques. Obres de formigó armat. Ferms amb 
paviments de formigó hidràulic. Obres accessòries. Infraestructura amb obres 
de fàbrica normals. Obres de reg amb les seves instal·lacions i serveis.” 

 

 

 

amb: 

 

Kt = Coeficient teòric de revisió per el moment d’execució t.  

Ho = Índex de cost de la ma d’obra en la data de licitació.  

Ht = Índex de cost de la ma d’obra en el moment de l’execució t.  

Eo = Índex de cost de la ma d’obra en la data de licitació.  

Et = Índex de cost de la ma d’obra en el moment de l’execució t.  

Co = Índex de cost del ciment en la data de la licitació.  

Ct = Índex de cost del ciment en el moment de la execució.  

So = Índex de cost dels materials siderúrgics en la data de la licitació.  

St = Índex de cost dels materials siderúrgics en la data de l’execució t.  

Mo = Índex de cost de la fusta en la data de licitació.  

Mt = Índex de cost de la fusta en el moment de l’execució t 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
3.15.	  ANNEX:	  ESTUDI	  SEGURETAT	  I	  SALUT	  
CONSTRUCCIÓ D’APARCAMENTS SUBTERRANIS AMB EDIFICI ADOSAT 

 
Ubicació: PARC SANITARI PERE VIRGILI – BARCELONA  
Autor: JACINTO JIMÉNEZ FUENTES. ENG. CAMINS 
Data: NOVEMBRE DE 2011 
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MEMORIA 

Taula	  de	  Continguts	  

3.15.	  ANNEXE	  D’ESTUDI	  DE	  SEGURETAT	  I	  SALUT	   1	  

MEMORIA	   2	  

INTRODUCCIÓ	   6	  
CARACTERÍSTIQUES	  DE	  L’OBRA	   6	  
TOPOGRAFIA	  I	  ENTORN:	   6	  
SUBSÒL	  I	  INSTAL·LACIONS	  SOTERRADES:	   6	  
CARACTERÍSTIQUES	  DELS	  RISCS:	   6	  
PROPIETAT:	   6	  
AUTOR	  DEL	  PROJECTE:	   6	  
PRESSUPOST,	  DURACIÓ	  I	  NOMBRE	  DE	  TREBALLADOR:	   6	  
INSTAL·LACIONS	  PROVISIONALS	   PER	   ELS	   TREBALLADORS;	   SERVEIS	   HIGIÈNICS,	   VESTUARIS,	  MENJADOR,	   ZONA	  
DE	  DESCANS...	   8	  
MATERIALS	  PREVISTOS	  EN	  LA	  CONSTRUCCIÓ:	   8	  
CARACTERÍSTIQUES	  DEL	  PROCÉS	  CONSTRUCTIU:	   8	  
ACCÉS	  A	  LES	  OBRES:	   8	  

ANÀLISI	  DE	  RISCS	  DE	  LES	  DIFERENTS	  FASES	  D’OBRA	   9	  
IMPLANTACIÓ	  D’OBRA	   9	  
ESCOMESES	  PER	  SERVEIS	  PROVISIONALS	  D’OBRA	   9	  
RECEPCIÓ	  DE	  MAQUINÀRIA,	  MEDIS	  AUXILIAR	  I	  MUNTATGES	   11	  
INSTAL·LACIONS	  PROVISIONALS	  D’OBRA	  MITJANÇANT	  MÒDULS	  PREFABRICATS	   12	  
NETEJA	  DEL	  TERRENY	   14	  
MOVIMENT	  DE	  TERRES	   15	  
EXCAVACIÓ	  DE	  RASES	  I	  POUS	   17	  
TREBALLS	  DE	  FORMIGÓ	  EN	  GENERAL	   19	  
TREBALLS	  D’ENCOFRAT	  I	  DESENCOFRAT	  EN	  FUSTA	   19	  
TREBALLS	  DE	  MANIPULACIÓ	  DEL	  FORMIGÓ	   20	  
PANTALLES	   22	  
FONAMENTS	  I	  MURS	  DE	  CONTENCIÓ	   25	  
ESTRUCTURES	  DE	  FORMIGÓ	   27	  
PILARS	  PREFABRICATS	   29	  
JÀSSERES	  PREFABRICADES	   30	  
FORJATS	  PREFABRICATS	   32	  
FORJATS	  BIDIRECCIONALS	   34	  
LLOSES	  MASSISSES	  DE	  FORMIGÓ	  “IN	  SITU”.	  ABOCAT	  AMB	  BOMBA	   35	  
RAM	  DE	  PALETA	   36	  
RAM	  DE	  FUSTER	   38	  
MANYERIA	   40	  
COBERTES	   41	  
COBERTES	  PLANES,	  INVERTIDES	   41	  
REVESTIMENTS	   43	  
ENRAJOLATS	   43	  
ARREBOSSATS	  I	  ENGUIXATS	   45	  
CELS	  RASOS	  D’ESCAIOLA	   47	  
CELS	  RASOS	  SOBRE	  GUIES	  O	  RIELLS	   48	  
PINTURA	  I	  ENVERNISSAT	   49	  
PAVIMENTS	   51	  
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PAVIMENTS	  AMB	  MARBRES,	  TERRATZOS.	  LLOSETES	  I	  SIMILARS	   51	  
COL·LOCACIÓ	  DE	  PARQUET	  FLOTANT	  SOBRE	  CARTÓ	  O	  PLANXA	  AÏLLANT	   52	  
PAVIMENTS	  ASFÀLTICS	   54	  
MUNTATGE	  DE	  VIDRE	   57	  
AÏLLAMENTS	  I	  IMPERMEABILITZACIONS	   59	  
INSTAL·LACIONS	  ELECTRICITAT	   60	  
INSTAL·LACIÓ	  ELÈCTRICA	  PROVISIONAL	  D’OBRA	   61	  
CARACTERÍSTIQUES	  DEL	  GRUP	  ELECTROGEN	   62	  
INSTAL·LACIÓ	  DE	  LA	  FONTANERIA	  I	  APARELL	  SANITARIS	   63	  
INSTAL·LACIÓ	  AIRE	  ACONDICIONAT	   65	  
TREBALLS	  EN	  PRESÈNCIA	  DE	  LÍNIES	  ELÈCTRIQUES	  EN	  SERVEI	   68	  
INSTAL·LACIÓ	  D’ASCENSORS	   69	  
INSTAL·LACIÓ	  DE	  CINTES	  I	  ESCALES	  MECÀNIQUES	   72	  
VENTILACIÓ	  I	  DETECCIÓ	  D’INCENDIS	   73	  
URBANITZACIÓ	   75	  
JARDINERIA	   76	  
MOBILIARI	  URBÀ	   77	  
POUS	  I	  SANEJAMENT	   78	  
XARXA	  DE	  CLAVEGUERAM	   79	  
XARXA	  SUBTERRÀNIA	  D’ELECTRICITAT,	  ENLLUMENAT	  I	  TELECOMUNICACIONS	   80	  
XARXA	  D’ABASTIMENT	  D’AIGUA	  I	  GAS	   82	  
SENYALITZACIÓ	  HORITZONTAL	   83	  
SENYALITZACIÓ	  VERTICAL	   84	  
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INTRODUCCIÓ 
 

El present Estudi de Seguretat i Salut laboral es refereix a l’obra de Projecte bàsic d’aparcament per 
l’edifici administratiu al Parc Sanitari Pere Virgili. 
Estableix, mentre duri la construcció de l’edifici, les previsions respecte a la prevenció de riscs 
d’accidents i malalties professionals, les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels 
treballadors i diferent personal aplegat a l’obra , així com els derivats de la reparació, conservació i 
manteniment de les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 
L’objectiu consisteix bàsicament en donar les directius necessàries perquè l’empresa constructora 
faci el Pla de Seguretat en funció del seu propi sistema d’execució de d’obra, analitzant, estudiant, 
desenvolupant les previsions contingudes en aquest estudi, i incloent-hi si cal mesures alternatives 
de prevenció segons el R.D. 1627/97 , i en concret, dona compliment a l’article 4 d’aquest R.D. 

CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA  

Topografia i entorn: 
L’aparcament  es  desenvoluparà  en  el  subsól  de  l’àrea  C2  de  superfície  4.795  m2 i  l’edifici 
administratiu en l’àrea A7 de superfície 576 m2     assenyalades en el Pla Especial d’Ordenació  
del recinte. 
El terreny té un desnivell d’aproximadament 20m. Entre el carrer Esteve Terradas i l’avinguda de 
Vallcarca. Tres quartes parts del mateix presenta una superfície plana amb un pendent mig del 2% 
en sentit oest-est i un pendent del 1,5% en sentit nord-sud. La resta presenta un fort talús de 15 m. 
De desnivell amb un pendent del 60% que s’entrega amb la plataforma inferior, plana, a nivell de 
l’avinguda de Vallcarca. 

 

Subsòl i instal·lacions soterrades: 
No es preveu la existència d’instal·lacions soterrades, no obstant, abans de començar les tasques de 
construcció de l’obra en concret, serà necessari que el constructor sol·liciti a cada una de les 
companyies subministradores ( Aigua, Electricitat i gas ) de la zona, la confirmació de no existències 
de xarxes ni instal·lacions tant en ús com obsoletes. 

 

Característiques dels riscs: 
De la tipologia de les tècniques i materials utilitzats a l’obra i sistemes adoptats, es desprèn la 
possibilitat dels diferents riscs, que es numeren més endavant 

 

Propietat: 
Parc Sanitari Pere Virgili, amb D.N.I./N.I.F. S-0800012-G, amb adreça  carrer Esteve Terradas nº30, 
de la ciutat de Barcelona, que és qui encarrega la redacció del present estudi de Seguretat i salut 
laboral, com a promotor de les obres. 

 

Autor del projecte: 
Jacinto Jiménez Fuentes (Enginyer de Camins) 

 

Pressupost, duració i nombre de treballador: 
El Pressupost d’Execució Material de l’obra ascendeix a la quantitat de CARTORZE MILIONS 
TRENTA-TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS 
(14.033.928,46.-€). 
La durada prevista de l’obra és de 24 mesos, i el nombre de treballadors màxim està previst no 
excedeixi de 80 operaris. 
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Instal·lacions provisionals per els treballadors; Serveis higiènics, vestuaris, 
menjador, zona de descans... 
 

Es preveu utilitzar les instal·lacions provisionals que s’han utilitzat per la execució en altres fases d’obra. 
 

QUADRE INFORMATIU DE NECESSITATS 
Superfície de vestuaris lavabo 80 treballadors x 2m2 = 104 m2 
Superfície del menjador 80 treballadors x 2m2 = 104 m2 
Núm. De mòduls necessaris 18 m2: superfície del mòdul = 12 unitats 
Núm. Sanitaris 9 treballadors : 25 treballadors = 1 unitat 

(entre 9 i 25 implica 1 unitat) 
Núm. Lavabos 9 treballadors : 25 treballadors = 1 unitat 
Núm dutxes 9 treballadors : 25 treballadors = 1 unitat 

 

Materials previstos en la construcció: 
No  està  prevista  la  utilització  de  materials  perillosos  o  tòxics,  ni  tampoc  elements  o  peces 
constructives de perillositat desconeguda en llur posta en obra ni en el procés constructiu,. 

 

Característiques del procés constructiu: 
El procés constructiu i fases d’anàlisi seran les següents : 

 
Implantació de l’obra 
Moviment de terres 
Fonaments i murs de contenció 
Estructures de formigó 
Tancaments i divisòries 
Tancaments i divisòries practicables 
Acabats de terres, parets i sostres 
Instal·lacions 
Urbanització 

 

Accés a les obres: 
 

Cada contractista controlarà els accessos a l’obra , de forma que tant sols les persones autoritzades, 
i amb proteccions personals que són obligatòries , puguin accedir a l’obra. 
La presència de personal aliè a l’execució de l’obra està penat per l’article 316 i 317 del codi penal. 

 
L’article 316 (“Delito doloso”) pot estar penat de 6 mesos a tres anys de presó i sanció econòmica 
des de 36.000 a 50.000.000 pts. 
L’article 317 (Delicte per incompliment greu) pot estar penat amb arrest de fi de setmana (de 26 a 52 
setmanes) o treballs en benefici de la comunitat i sanció econòmica de 18.000 a 4.500.000 pts. 
Són situacions agreujants, la negligència, o la imprudència professional. 

DADES DE REFERÈNCIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT:   

Pressupost 
El Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut Laboral ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS SET 
MIL TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS (207.397,95.-€), que 
representa aproximadament 1.5% del Pressupost d’Execució Material de l’obra. 

 
Autor de l’estudi 
Jacinto Jiménez Fuentes 
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ANÀLISI DE RISCS DE LES DIFERENTS FASES D’OBRA 
 
 

LLEGENDA 
PB: Probabilitat d’aparició del risc 

SV: Severitat dels efectes 
GR: Grau de risc 

Probabilitat: 
B: Baixa 
M: Moderada 
A: Alta 

Conseqüència: 
L: Lleu 
G: Greu 
M: Molt greu 

Nivell de risc: 
1: Trivial 4:Important 
2: Tolerable 5:Intolerable 
3: Moderat 

 

IMPLANTACIÓ D’OBRA 

 

En aquesta fase es determina l’espai disponible dintre de tot el conjunt del solar tant de l’execució 
d’aquesta primera fase, com de les fases posteriors, entenent que s’utilitzaran elements de seguretat 
i higiene i mitjans auxiliars que seran vàlids per a fases posteriors 

 
 

Anàlisi de Riscs: 
 
IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Els derivats de l’actitud veïnal davant de les obres: Protestes, trencament de 
tanca d’obra, pas a través, etc. 
-Sobre esforços, cops i atrapaments durant el muntatge del tancament provisional 
d’obra. 
-Caigudes al mateix nivell per: irregularitats del terreny, fang, runes. 
-Caigudes a diferent nivell per: fort pendent en el terreny. 
-Allau per vibracions per soroll o circulació de vehicles. 
-Els propis de la maquinaria i mitjans auxiliars a muntar. 

B 

M 

M 
B 
B 
M 

L 

G 

G 
G 
G 
G 

1 
 
2 

 
2 
3 
3 
2 

 
 

ESCOMESES PER SERVEIS PROVISIONALS D’OBRA 
 

Anàlisi de riscs: 
 
ESCOMESES PER SERVEIS PROVISIONALS D’OBRA 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda a diferent nivell. 
-Caiguda a mateix nivell. 
-Talls per utilització d’eines. 
-Sobreesforços per postures forçades o suportar càrregues 

M 
M 
B 
M 

G 
L 
G 
G 

2 
2 
3 
2 
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RECEPCIÓ DE MAQUINÀRIA, MEDIS AUXILIAR I MUNTATGES 
 

Anàlisi de riscs: 
 
RECEPCIÓ DE MAQUINARIA, MEDIS AUXILIARS I MUNTATGES 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda a diferent nivell. 
-Sobreesforços per utilització d’eines. 
-Caigudes a nivell o escassa alçada. 
-Atrapament entre peces pesades. 
-Talls per utilització de peces metàl·liques. 

M 
M 
M 
B 
M 

G 
G 
L 
M 
G 

2 
2 
3 
3 
3 

 
Mesures preventives 
•  Reconeixement del solar abans de començar les tasques 
•  Localització de les instal·lacions existents i comprovació de les mateixes . Anular les possibles 

interferències 
•  Planificar la zona d’aplecs de materials i en general ordre i neteja a l’indret. L’espai disponible es 

senyala en els plànols adjunts. 
•  Disposició i ordenació del tràfic de les zones d’obres i vigilància de les mateixes, 
•  Tancament i senyalització de la zona d’obres i vigilància de la mateixa per impedir l’accés a 

persones alienes a la mateixa. 
•  Enllumenat de la zona d’obres 
•  Mitjans i accessoris elèctrics homologats per a la senyalització nocturna de l’indret. 
•  Mitjans auxiliars adequats per als diferents treballs i funcions, amb unes dimensions apropiades i 

en bon estat de conservació. 
•  Compliment de la legislació vigent en matèria d’interferències de xarxes de subministre de serveis 

instal·lacions. 
 

Proteccions personals: 
•  Casc homologat 
•  Pantalla de soldadura elèctrica 
•  Ulleres de soldadura autògena 
•  Ulleres antipols i antipartícules 
•  Guants fins de goma per a contactes amb el formigó 
•  Guants de cuir per a manipulació de materials en general 
•  Guants de soldador 
•  Botes i vestit d’aigua 
•  Roba de treball 
•  Normes de seguretat per l’operari de la màquina 
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INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA MITJANÇANT MÒDULS PREFABRICATS 
 

Riscos 
 
RECEPCIÓ DE MAQUINARIA, MEDIS AUXILIARS I MUNTATGES 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Danys a tercers. 
-Caiguda de personal a distint nivell. 
-Caiguda d’altura de materials, eines, etc. 
-Cops, corts, burxades, atrapament, abrasions. 
-Atropellaments, bolcades i agafades 
-Aixafaments 
-Sobreesforços 
-Il·luminació deficient. 
-Exposició a temperatures ambientals extremes. 
-Pluja i neu. 
-Vent. 
-Gelades. 

B 
B 
B 
M 
M 
M 
M 
N 
N 
M 
M 
M 

L 
M 
M 
G 
G 
G 
G 
L 
L 
L 
L 
L 

1 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

Mesures preventives: 
•  Cal  buidar  el  trànsit  i  tràfic  durant  la  càrrega  i  descàrrega  de  maquinària  en  vials  i  zones 

circumdants 
• Els treballs de càrrega, descàrrega i muntatge de maquinària impliquen l’activitat d’alguns 

treballadors a més de 2 m del sòl. 
•  Les càrregues suspeses de la grua es dirigeixen pel personal de suport amb ajuda de cables, 

sense permetre que s’aproximi al cos o extremitats dels treballadors. 
•  Les maniobres de càrrega i descàrrega de la maquinària requereixen precisió i força pel que es 

corre risc de sobreesforços, com a conseqüència de les postures poc ergonòmiques pel que es 
proporcionarà als treballadors totes les eines necessàries en cada cas per a facilitar aquest treball 

•  Hi ha altres riscos derivats de la il·luminació deficient quan no es pot treballar a plena llum, pel 
que es prohibirà el treball en aquestes condicions o s’instal·laran sistemes portàtils d’il·luminació o 
equips de llanterna autònoms en casc. 

•  El lloc de treball sotmès a temperatures inferiors a 0º o superiors a 35º o més de 8 h de sol 
continu pot causar pèrdues de precisió o equilibri, insolacions, marejos, deshidratació, etc., per a 
combatre’l cal instal·lar un sistema de reg per a humitejar el terreny, dotar als treballadors de 
capell o casc protector i instal·lar tendals o ombrel·les. 

•  La pluja i neu produeixen canvis en l’adherència i la consistència del sòl, i altres conseqüències 
com mullar el personal i reduir la visibilitat, per a això cal utilitzar les corresponents proteccions 
personals. 

•  El vent causa embranzides que produeixen pèrdua d’estabilitat i d’equilibri, dificultats de visió i 
d’audició, pols. Quan això ocorri s’interrompran els treballs d’elevació de càrregues suspeses i 
similars. Els treballs en altura requeriran amidades de seguretat o seran interromputs si aquestes 
mesures no suposen protecció suficient segons el parer del coordinador de seguretat i salut. 

•  Les gelades causen reduccions dràstiques de l’adherència del terreny, embranzides en tots els 
contenidors d’aigua, que poden provocar el seu trencament, i alteracions en el comportament 
d’alguns materials, com el ciment, que deté el seu enduriment, per això s’interrompran els treballs 
amb màquines rodants que tinguin risc de lliscament i els treballs en altura, i tots aquells en els 
quals una relliscada d’un operari pugui tenir conseqüències greus per a la seva salut. 

 
Proteccions personals: 
•  Casc de polietilè. 
•  Calçat de seguretat amb puntera reforçada 
•  Dispositiu anticaigudes, arnés. 
•  Impermeables. 
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•  Botes impermeables 
•  Cinturó de seguretat. 
•  Armilla reflectant 
•  Guants contra riscos mecànics 
•  Cinturó portaeines 
•  Davantall antiperforant 
•  Pantalla de protecció contra riscos mecànics 

 

 
ESTINTOLAMENTS   

 

Anàlisi de riscs: 
 
ESTINTOLAMENTS 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda de persones a diferent nivell. 
-Caiguda de persones al mateix nivell 
-Caiguda d’objectes. 
-Cops a mans, peus i cap. 
-Afeccions a la pell. 
-Electrocucions per contacte directe 

M 
M 
A 
A 
B 
B 

M 
G 
G 
L 
L 
G 

5 
5 
5 
3 
2 
2 

 
Mesures de protecció: 

 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
A nivell del sòl, s’acotaran les àrees de treball i es col·locaran els senyals SNS-307 “Riscs de 

caigudes  d’objectes”  i  SNS-308  “Perill  càrregues  suspeses”.  En  previsió  de  circulació  de 
persones o vehicles als voltants d’aquest tall, es col·locarà el senyal SNS-311 “Risc de caiguda a 
diferent nivell”. 

Durant  situacions  de  dubte  d’estabilitat  o  possible  col·lapse d’elements  a  estintolar,  estrebar  o 
recalçar es procedirà prèviament a la realització d’assaigs tipus proveta, testimoni, ultrasons, 
escleròmetre o prova de càrrega segons s’estimi procedent. 

La barana situada a la coronació del mur perimetral no es retirarà fins a l’execució del forjat del nivell 
del carrer. S’evitarà mitjançant cinta d’abalisament i senyalitzacions adequades la permanència o 
pas de persones sota càrregues suspeses. La sortida del recinte de l’obra a la zona d’oficines i 
vestuaris serà protegida degudament amb una marquesina de seguretat capaç de suportar la 
caiguda de materials d’obra. 

Sempre que s’hissin materials i la grandària o la forma d’aquests pugui ocasionar topades amb 
l’estructura i altres elements, es guiarà la càrrega amb cables o corda de retinguda. 

Per a la realització de treballs a més de 2.00 metres sobre el nivell del sòl s’utilitzarà una plataforma 
de treball, dotada perimetralment d’una barana de 0,90 metres, protecció intermèdia i entornpeu, 
que sigui capaç de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. 

Tots els forats, tant horitzontals com verticals, estaran igualment protegits amb baranes rígides que 
siguin capaces de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. Els forats horitzontals de forjat 
romandran sempre condemnats amb malla electrosoldada embeguda en el cèrcol perimetral o 
xarxes de seguretat ancorades horitzontalment. 

Es disposarà d’una il·luminació amb focus fixes o mòbils que en tot moment proporcionin visibilitat 
suficient sobre les zones de treball i circulació. 

Els materials sobrants, procedents de l’apuntalament, desencofrat o retalls metàl·lics, s’amuntegaran 
a distància suficient de les zones de circulació i treball. Es retiraran els elements punxants o 
tallants que en sobresurtin. 
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Proteccions personals: 

 
Serà obligatori l’ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica i sola antilliscant, homologats 

per la UE. 
És preceptiu l’ús de granota de treball. 
Cinturó anticaigudes homologat, classe C, en treballs d’alçada. 
Sàgola d’ancoratge per a desplaçaments del cinturó de seguretat i fiançament. 
Fixos per a l’ancoratge dels cinturons de seguretat. 

 
 

NETEJA DEL TERRENY 

 Anàlisi de riscs: 
 
 
NETEJA DEL TERRENY 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Atropellaments 
-Col·lisions entre vehicles 
-Caiguda de material des d’una cullera o pala 
-Bolcada de la maquinària 
-Projecció de partícules 
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Vibracions 
-Soroll 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
M 
M 

G 
L 
G 
G 
L 
G 
L 
L 

3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

 
 

Mesures preventives: 
• Abans de l’inici dels treballs es realitzarà una inspecció prèvia de fronts i parets de talussos. 
• Les zones de desbosc o de tala no estaran ocupades per personal 
• Totes  les  màquines  necessàries  per  realitzar  aquests  treballs  portaran  incorporat  un 

senyalitzador acústic de marxa endarrere. La maquinària estarà sotmesa a revisions 
mecàniques periòdiques i tindrà tota la documentació en ordre 

• Les  zones  amb  perill  de  bolcament  o  caiguda  estaran  senyalitzades,  igualment  es 
senyalitzaran totes les zones de trànsit 

• Es prohibeix circular per pendents superiors al 50% 
• Les cabines de les màquines seran antibolcament 
• Quan hi hagi més d’una màquina treballant en un espai petit hi haurà una persona que 

coordinarà les maniobres de les màquines. 
 

Proteccions individuals: 
 

•  Casc homologat 
•  Botes de seguretat 
•  Mascaretes antipols 
•  Ulleres antipols i antipartícules 
•  Protectors auditius 
•  Guants de cuir per a manipulació de materials en general 
•  Botes i vestit d’aigua 
•  Roba de treball 
•  Normes de seguretat per l’operari de la màquina 
•  Cinturó antivibratori ( maquinistes ) 
•  Cinturó de seguretat 
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MOVIMENT DE TERRES 

Anàlisi de riscs: 
 
 
MOVIMENT DE TERRES 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Esllavissament de terres 
-Esllavissament de terres pel desplaçament de la màquina 
-Esllavissament de terres per sobrecàrrega de les vores d’excavació 
-Esllavissament per variació de la humitat del terreny 
-Esllavissament de terres per vibracions properes 
-Esllavissament de terres per alteracions del terreny, causades per variacions de 
temperatures 
-Esllavissament de terres en excavacions sota el nivell freàtic 
-Esllavissament de terres com a conseqüència d’un error en les entibacions 
-Repercussions en les estructures d’edificacions col·lindants afectades 
-Problemes de fangueig degut al mal estat del ferm de circulació 
-Caigudes de persones dins les rases 
-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Caiguda de personal i/o objectes des de el llindar de l’excavació 
-Caiguda d’objectes des de la cullera o el camió o solts de l’excavació en si 
-Caiguda d’objectes per desplom 
-Caiguda d’objectes 
-Cops amb elements mòbils de màquines 
-Cops amb objectes o eines 
-Atrapaments per bolcada de màquines 
-Sepultament per capgirell dels talls de l’excavació o les rases 
-Contactes elèctrics 
-Contactes elèctrics indirectes 
-Interferències amb conduccions d’aigua i d’energia elèctrica soterrades 
-Explosions 
-Incendis 
-Inundacions 
-Causats per éssers vius 
-Atropellaments, cops i topades contra vehicles 
-Ambient pulvorigen 
-Generació de pols i excessius gasos 
-Contaminació acústica 
-Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, cossos estrants als ulls 
-Malalties causades per agents físics 
-Els  riscos  a  tercers  derivats  de  la  intrusió  descontrolada  de  persones  de 
persones a l’obra durant les hores dedicades tant a producció com a descans 

B 
M 
B 
B 
B 
B 

 
M 
M 
B 
B 
B 
A 
B 
A 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

 
B 
A 

 
B 
A 
B 
A 
B 
B 
M 
M 
M 

M 
M 
M 
M 
M 
M 

 
M 
M 
M 
L 
L 
L 
G 
M 
G 
G 
L 
M 
M 
L 
M 
M 

 
M 
L 

 
M 
M 
M 
L 
L 
L 
G 
G 
G 

3 
4 
3 
3 
3 
3 

 
4 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 

 
3 
1 

 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

 
 

Mesures preventives 
•  Vigilar en tot moment l’estabilitat de les terres col·lindants 
•  Senyalització i tancat de l’excavació 
•  Disposició  i  ordenament  del  tràfic  de  vehicles.  Senyalització  de  velocitat  i  desnivells  en  el 

recorregut. 
•  El front d’excavació realitzat mecànicament no sobrepassarà en més d’un metre l’alçada màxima 

d’atac del braç de la màquina. 
•  Es prohibirà l’aplec de materials a menys de dos metres del límit de l’excavació . 
•  S’eliminaran tots els bolos i viseres dels fronts d’excavació. 
•  El front i paraments verticals d’una excavació s’ha de perfeccionar al iniciar i deixar el tall d’obra . 
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•  Es senyalarà amb una cinta ( en cas d’haver-hi circulació de vianants amb una tanca de 90 cm. 
d’alçada ) la distancia de seguretat a l’excavació ( 2m com a norma general ) 

•  S’aturarà qualsevol treball al límit del talús si no reuneix les condicions d’estabilitat definides per la 
D.F. 

•  Les maniobres de càrrega de camions serà dirigida per un encarregat o vigilant de seguretat. 
•  La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d’aproximació de 3 metres per vehicles lleugers 

i 4 metres per vehicles pesats. 
•  Es conservaran els camins de circulació interna cobrint forats, eliminant flonjalls, i compactant 

amb material adequat 
•  Es construirà un accés per a persones diferenciat del de vehicles 
•  El personal que ha de treballar a l’interior de les rases ha de conèixer els riscs a que estarà 

sotmès. 
•  L’accés i sortida dels pous i rases es realitzarà mitjançant en escala sòlida, anclada en la part 

superior que i a la part inferior disposarà de sabates antilliscants. Aquesta escala sobrepassarà la 
profunditat a salvar, sobresortint 1 m. 

•  Quan la profunditat del pou sigui igual o superior als 2 m, es rodejarà amb una barana sòlida de 
90 cm d’altura, formada per passamans, llistó intermig i rodapeu, ubicada a una distància mínima 
de 2 m del límit de l’excavació. 

•  S’ha d’acotar l’entorn i prohibir els treballs dins dels radis d’acció del braç de la màquina que 
estigui realitzant els treballs de moviment de terres. 

•  En règim de pluges i embassaments de les rases és imprescindible la inspecció minuciosa i 
detallada abans de recomençar els treballs 

•  Es revisarà l’estat de talls de talussos a intervals regulars. 
•  Es deixaran previstes preses de mànegues per evitar la formació de pols durant els treballs 

 
 
Proteccions personals: 
•  Casc homologat 
•  Botes de seguretat 
•  Mascaretes antipols 
•  Ulleres antipols i antipartícules 
•  Protectors auditius 
•  Guants de cuir per a manipulació de materials en general 
•  Botes i vestit d’aigua 
•  Roba de treball 
•  Normes de seguretat per l’operari de la màquina 
•  Cinturó antivibratori ( maquinistes ) 
•  Cinturó de seguretat 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 
Anàlisi de riscs: 

 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda a diferent nivell. 
-Caiguda a mateix nivell 
-Caiguda d’objectes per desplom (risc específic causat per lliscament de terres no 
coherents i sense contenció) 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Caiguda d’objectes 
-Trepitjades sobre objectes 
-Cops contra objectes immòbils 
-Cops amb elements mòbils de màquines (Risc causat pel moviment d’elements 
mòbils de maquinària de moviment de terres) 
-Cops amb objectes o eines 
-Atrapaments per bolcada de màquines 
-Contactes elèctrics (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles 
-Explosions (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
-Incendis (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
-Atropellaments, cops i topades contra vehicles 
-Malalties causades per agents químics (Risc causat per la possible absència de 
suficient oxigen en l’aire o la presència de gasos tòxics o pols) 
-Malalties causades per agents físics (Risc causat per vibracions del dúmper i del 
martell picador i risc causat per nivell de soroll) 
-Malalties causades per agents biològics (Risc causat per l’extracció de terres 
contaminades) 

A 
A 
A 

 
B 
B 
M 
B 
M 

 
M 
B 
B 
B 
B 
M 
B 

 
M 

B 

G 
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G 
G 
G 
G 
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M 
M 
G 
G 
M 

 
G 

G 

4 
4 
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2 
2 
3 
2 
3 

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
3 

 
2 

 
Mesures preventives 

 
Rases: 
•  No s’han de retirar les mesures de protecció d’una rasa mentre hagin operaris treballant a una 

profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 
•  En rases de profunditat major d’1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es 

mantindrà un altre operari de guàrdia a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i 
donarà l’alarma en cas que es produís alguna emergència. 

•  S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin. 
•  Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els 

estampidors quan s’hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits 
d’aigües superficials. 

•  Es reforçaran aquestes mesures preventives després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o 
d’alteracions atmosfèriques com la pluja o gelades. 

•  S’evitarà colpejar l’estintolament durant operacions d’excavació 
•  En general els estintolaments, o part d’aquests, es trauran només que deixin de ser necessaris i 

per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall. 
•  La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que 

el terreny sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa 
amb un capcer. 

•  L’altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d’1,40 m.) no superarà els 0,70 m., 
encara quan el terreny sigui de bona qualitat. 
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•  Encara quan els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estintolaran sempre 
que  es  prevegi  el  deteriorament  del  terreny,  com  a  conseqüència  d’una  llarga  duració  de 
l’obertura. 

•  És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a pau d’obra en una 
quantitat suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en 
bon estat. 

•  Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d’estar proveïda, a intervals regulars, de 
les escales necessàries per a facilitar l’accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de 
perill. 

•  Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., 
com a mínim. 

•  L’arreplega  de  materials  i  de  les  terres  extretes  en  talls  de  profunditat  major  d’1,30  m.  es 
disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera de tall. 

•  Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una 
provisió de palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s’utilitzaran per a l’estintolament i 
es reservaran per a l’equip de salvament, així com d’altres mitjans que puguin servir per 
eventualitats o socórrer als operaris que es puguin accidentar. 

•  El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora. 
•  En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d’usar el cinturó de 

seguretat convenientment ancorat. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició en els seu accés i, 

complementàriament, als talls que sigui precís. 
 
Pous: 
•  S’haurà d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distància 

entre els fons del pou i la vora inferior de l’estintolament superi mai 1,5 metres. 
•  A mesura que s’aprofundeixi el pou s’haurà d’instal·lar en aquest una escala que compleixi amb 

les disposicions establertes a la nostra legislació. 
•  S’haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i l’exterior. 
•  S’haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc. 
•  S’ l’excavació de pous es porta a terme durant la nit s’hauran d’il·luminar convenientment la part 

superior i els voltants del pou. 
•  Sempre  que  hagi  persones  dins  d’un  pou,  el  fons  del mateix haurà d’estar convenientment 

il·luminat i disposar d’una il·luminació d’emergència. 
•  En  finalitzar  la  jornada  o  en  interrupcions,  llargues,  es  protegiran  les  boques  dels  pous  de 

profunditat major d’1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 
•  S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellatge” de connexió estiguin en perfecte estat, 

substituint-los en cas que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
 

 
 
 
Proteccions personals: 
•  Cascos 
•  Botes d’aigua de seguretat 
•  impermeable 
•  Botes de seguretat 
•  Botes de seguretat de cuiro en llocs secs 
•  Botes d’aigua de seguretat en llocs humits. 
•  Pantalla facial 
•  Guants de lona i cuiro 
•  Granota de treball 
•  Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil 
•  Protecció auditiva (auriculars o taps) 
•  Canelleres 
•  Armilla d’alta visibilitat 
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TREBALLS DE FORMIGÓ EN GENERAL 

TREBALLS D’ENCOFRAT I DESENCOFRAT EN FUSTA 
Anàlisi de riscs: 

 
TREBALLS DE FORMIGÓ EN GENERAL (ENCOFRAT I DESENCOFRAT AMB FUSTA) 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Despreniments per mal apilat de la fusta. 
-Cops a les mans durant el clavament. 
-Bolcades dels paquets de fusta durant les maniobres d’hissat a les plantes. 
-Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat. 
-Caigudes al mateix nivell. 
-Caigudes a diferent nivell. 
-Talls al utilitzar serres de mà o desbarbadora. 
-Talls al utilitzar les taules de serra circular. 
-Electrocució per anul·lació de les tomes de terra de la maquinaria elèctrica. 
-Sobre esforços per postures obligades durant llarg temps, carregar elements 
pessats. 
-Erosions a les mans i braços (conseqüència cassetons a mans nues) 
-Trepitjades damunt d’objectes punxants. 
-Atrapament per utilització de puntals (telescopatge) 
-Cops en general per objectes. 
-Dermatosi per contacte amb el ciment. 
-Els derivats del treball en condicions meteorològiques extremes. 
-Els derivats de treballs sobre superfícies mullades 

M 
A 
M 
A 
M 
M 
M 
M 
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L 
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G 
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4 
1 
2 
1 
2 
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Mesures preventives: 
•  Es  prohibeix  la  permanència  d’operaris  en  les  zones  de  batuda  de  càrregues  durant  les 

operacions d’hissat de taulons, puntals, etc.; igualment es procedirà durant l’elevació d’armadures 
o qualsevol altre material. 

•  L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a través d’escales de mà tipus tisora 
dotades de sabates antilliscants i cadeneta de control d’obertura màxima, per tal de garantir la 
seva estabilitat (sempre que s’estigui a menys de 2 m. d’altura sobre el rasant). 

•  S’instal·laran cobridors de fusta sobre les esperes de ferralla (sobre les puntes dels rodons, per 
evitar que s’ho clavin les persones). 

•  Es cuidarà l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs. 
•  Els claus o puntes existents en la fusta usada, s’extrauran. 
•  Els claus solts o arrancats s’eliminaran mitjançant una escombrada i apilat en lloc conegut per a la 

seva posterior retirada. 
•  Una vegada finalitzat un tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant. 
•  El risc de caiguda d’altura durant l’aixecament de l’estructura es protegirà amb xarxes tipus forca. 
•  Els  forats  horitzontals  existents  en  els  sostres  de  pas  de  conduccions,  ascensors,  etc.  es 

protegiran amb xarxat metàl·lic i barana de seguretat. 
•  Els recipients per productes de desencofrat, es classificaran ràpidament per a la seva utilització o 

eliminació. 
•  Abans de l’abocament del formigó, es comprovarà per tècnic qualificat, la bona estabilitat del 

conjunt. 
•  Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caigudes d’altura mitjançant la 

rectificació de la situació de les xarxes. 
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Proteccions personals: 
•  Casc de polietilè. 
•  Botes de seguretat. 
•  Guants de cuir. 
•  Botes de goma o de PVC de seguretat. 
•  Cinturó de seguretat. 
•  Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
•  Impermeables. 
•  Roba de feina. 
•  Altres. 

 

TREBALLS DE MANIPULACIÓ DEL FORMIGÓ 
 
Anàlisi de riscs: 

 
TREBALLS DE FORMIGÓ EN GENERAL (MANIPULACIÓ DEL FORMIGÓ) 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell 
-Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 
-Trepitjades sobre objectes punxants. 
-Les derivades de treballs sobre terres humits o mullats. 
-Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 
-Projecció de gotes de formigó als ulls. 
-Sobre esforços (guia de l’embut o mànega). 
-Els  derivats  de  l’execució  de  treballs  sota  circumstàncies  meteorològiques 
adverses. 
-Atrapaments. 
-Soroll ambiental i puntual. 
-Electrocució 
-Contactes elèctrics 

A 
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A 
M 
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Mesures preventives: 

 
Sobre l’abocament directe mitjançant canaleta 
•  S’instal·laran  forts  topalls  al  final  de  recorregut  dels  camions  Formigonera,  per  tal  d’evitar 

bolcades. 
•  Es  prohibeix  apropar  les  rodes  dels  camions  formigoneres  a  menys  de  2  m.  de  la  vora 

d’excavació. 
•  Es prohibeix situar als operaris darrera dels camions formigoneres durant el retrocés. 
•  S’instal·larà un cable de seguretat amarrat a punts sòlids, en el que enganxar el mosquetó del 

cinturó de seguretat en els talls amb risc de caiguda des d’alçada. 
•  La maniobra d’abocament serà dirigida per un Capatàs que vigilarà que no hi hagin maniobres 

insegures. 
•  El  cable  d’alimentació  del  vibrador,  així  com  la  seva  connexió  al  transformador  estaran  en 

perfectes condicions d’aïllament i estanquitat. 
 

Sobre l’abocament mitjançant cubell 
•  Es prohibeix carregar el cubell per damunt de la càrrega màxima admissible de la grua que ho 

sustenta. 
•  L’obertura   del   cubell   per   abocament   s’executarà   exclusivament   accionant   la   palanca 

corresponent, amb les mans protegides amb guants impermeables. 
•  Es procurarà no colpejar amb el cubell els encofrats ni les entibacions. 
•  Del cubell o cubell penjaran caps de guia per ajudar en la seva correcta posició d’abocament. Es 

prohibeix guiar-lo o rebre’l directament, en prevenció de caigudes per moviment pendular del 
cubell. 
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•  El  cable  d’alimentació  del  vibrador,  així  com  la  seva  connexió  al  transformador  estaran  en 
perfectes condicions d’aïllament i estanquitat. 

 
Sobre l’abocament de formigó mitjançant bombeig 
•  La  canonada  de  la  bomba  de  formigonat,  es  recolzarà  sobre  cavallets,  travant-se les parts 

susceptibles de moviment. 
•  La mànega terminal d’abocament, serà governada per un mínim a la vegada de dos operaris, per 

evitar les caigudes per moviment incontrolat de la mateixa. 
•  Abans de l’inici del formigonat d’una determinada superfície, s’establirà un camí de taulons segur 

sobre els que es recolzin els operaris que governen l’abocament amb la mànega. 
•  La utilització, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per 

un operari especialista. 
•  Es revisaran periòdicament els circuits d’oli de la bomba de formigonat, complimentant el llibre de 

manteniment que serà presentat a requeriment de la Direcció Facultativa. 
•  L’equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball. 
•  El  cable  d’alimentació  del  vibrador,  així  com  la  seva  connexió  al  transformador  estaran  en 

perfectes condicions d’aïllament i estanquitat. 
 
Proteccions personals: 
•  Casc de polietilè. 
•  Casc de seguretat amb protectors auditius. 
•  Guants de seguretat. 
•  Guants impermeables. 
•  Botes de seguretat. 
•  Botes de goma o PVC de seguretat. 
•  Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
•  Roba de treball. 
•  Vestits impermeables. 
•  Cinturó antivibratori. 
•  Mandrí. 
•  Canelleres antivibratòries. 
•  Protectors auditius. 
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PANTALLES 

 
Anàlisi de riscs: 

 
PANTALLES 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caigudes al mateix nivell 
-Caigudes a diferent nivell 
-Caiguda d’objectes 
-Xocs o cops contra objectes 
-Desplomaments 
-Enfonsaments 
-Bolcada de vehicle 
-Caiguda imprevista de materials transportats 
-Posada en marxa fortuïta de vehicles 
-Atrapaments 
-Atrapaments per maquina en moviment 
-Aixafaments 
-Ruptura de peces o mecanismes amb projecció de partícules 
-“Cop de flagell” per ruptura de cable 
-Cremades en operacions d’oxitall 
-Ambient polsegós 
-Contaminació acústica 
-Contactes elèctrics directes 
-Contactes elèctrics indirectes 
-Lumbàlgies per sobreesforços i exposicions a vibracions 
-Lesions a les mans 
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-Lesions als peus 
-Cossos estranys als ulls 
-Dermatosis per contacte amb productes tixotròpics 

M 
B 
M 

G 
G 
L 

3 
2 
2 

 
Mesures preventives: 

 

Abans de l’inici dels treballs: 
 

• Els treballs no s’iniciaran quan plogui intensament, neu, o en presencia de ràfegues de vent a 50 
Km/h 

• Els operadors de les màquines d’excavació i col·locació d’armadures, i formigonat de pantalles, 
hauran d’estar habilitats i acreditats per un tècnic superior de conèixer les regles i recomanacions, 
manuals de conducció, posta en obra i manteniment subministrat pel fabricant de la màquina i/o 
equip assegurant-se que el manteniment ha estat efectuat i la màquina i/o equip, està a punt per el 
treball. 

• Abans de procedir a l’excavació per l’execució de la pantalla hauran de ser modificats o eliminats tots 
els serveis soterrats, tal com canalitzacions, arrels, restes de fonamentacions antigues, que afectin a 
l’àrea de treball , no sols els que interfereixin directament, sinó, també aquells que per la seva 
proximitat, puguin afectar a l’estabilitat del terreny durant l’execució de la pantalla 

• El perímetre de les zones excavades, i sempre que sigui previsible el pas de vianants i/o vehicles al 
costat del límit del tall de terreny es disposaran de tanques mòbils que s’il·luminaran cada 10 m, amb 
llums portàtils i graus de protecció, conforme a la norma UNE 20.324. En general, les  tanques, 
acotaran, no més de 1mt. de pas de vianants, i 2 m de vehicles. Quan els vehicles circulin en direcció 
normal al tall, la zona acotada, s’ampliarà en aquesta direcció, a dos cops la profunditat del tall, i no 
menys de 4m quan sigui necessari la senyalització de vial de reducció de velocitat. 

• Es protegiran els elements de Servei públic, que puguin ser afectats pels treballs, com boques 
d’incendi, tapes d’arquetes, escossells arbres, faroles, etc. 

• S’establirà un programa per regular l’avanç dels treballs, així com l’abassegament de la totalitat de 
materials utilitzats. 

• S’establirà un sistema de drenatge provisional, per impedir la acumulació d’aigües superficials que 
puguin perjudicar l’excavació, locals o fonaments de finques confrontats. 

 
Durant la realització dels treballs: 

 
El procés habitual del treball s’iniciarà amb l’excavació d’una dama, realitzada la perforació, l’excavadora 
ataca un altre panell, i una grua auxiliar introdueix l’emparrillat d’armadures , de dimensions i pes 
apreciables. Seguidament es formigona, després de l’endurimen s’extreu amb gats, l’element d’encofrat 
de junt, que acostuma a ser mòduls de tub de 3 a 6 m de longitud units entre si, o perfil especials metàl·lic 

L’abassegament de materials i terres extretes, es disposarà preferentment, a distancia no menor de 
2m del llindar del tall. Els forats horitzontals que puguin quedar al descobert sobre el terreny, a causa 
del treball, on llurs dimensions puguin permetre la caiguda de persones al seu interior, hauran d’estar 
condemnats  a  cota  de  treball  instal·lant,  si  és  necessari,  passeres  de  treball  complertes  i 
reglamentaries, pels vianants o personal de l’obra. 
Sempre que existeixi la possibilitat de caiguda d’alçada d’operaris que realitzin tasques esporàdiques 
a més de 3 m, hauran d’utilitzar cinturó de subjecció agafat a un punt sòlid, o corda de desplaçament. 

• No es suprimiran els elements de trava, fins que no es suprimeixin o contrarestin les tensions que 
incideixen sobre ells. 

• Es procurarà no sobrepassar mai el màxim de càrrega manual transportada per un sol operari, per 
sobre dels 50 kg. 

• La maquinària utilitzada pels treballs d’execució de pantalles estarà assentada sobre superfícies de 
treball suficientment sòlides, i a criteris de la D.F., capaços de suportar sobradament els pesos propis 
i les càrregues dinàmiques afegides per efecte de les tasques a realitzar. 

• la aparició de diposits o canalitzacions soterrades, així com filtracions de productes químics o 
residus, s’han de posar en coneixement de la D.F. 
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• El personal utilitzat en els treballs de realització de pantalles ha de reduir-se el mínim necessari i amb 
missions concretes, i amb un personal clar de comandament, especialment en tasques accessòries. 
És necessari que les peces es moguin o col·loquin per un personal especialitzat altament preparat i 
amb la mínima ma d’obra auxiliar 

• És desgraciadament habitual trobar en aquest tipus de treball maquinària ja amortitzada i molt 
antiquada, que ha de ser proscrita, de forma consensuada amb la D.F. i el contractista principal de 
l’obra, si no es vol incidir amb retards i riscos innecessaris 

• Si s’ha de mantindre durant llarg temps, al descobert la perforació per la realització de pantalles , 
aquesta estarà protegida de la pluja, utilitzant làmines de plàstic o taulers de tancament exterior . En 
qualsevol cas, s’ha d’establir una vigilància sobre l’acció de la pluja o dessecació, o de la neu, sobre 
la influència en la seva estabilitat de la maquinària pesada o vibratòria que hi ha als voltants, o de les 
càrregues estàtiques que puguin haver-se col·locat als seus llindars 

• S’ha de vigilar no apilar productes procedents de l’excavació als llindars de la mateixa, ja que, a més 
a  més  de  la  sobrecàrrega que  puguin representar, poden arribar a embassar aigua originant 
filtracions que puguin arribar a arruïnar la excavació de la dama de pantalla. 

• Les armadures sobresortints en espera del mur pantalla, hauran de disposar dels corresponents 
caputxins de protecció, de previsió de punxonament del personal que puguin caure sobre ells 

• El tall d’obra, haurà d’estar organitzat de tal forma, que s’estableixi un canal d’entrada i sortida 
d’abassegaments i retirada de materials , així com establir un ritme de treball que eviti les 
acumulacions de peces i equips al seu entorn 

 

Prevenció de caigudes a diferent nivell de persones i/o objectes: 

Baranes de protecció 
Els forats verticals de coronació de rases i pous, amb risc de caiguda de persones des de alçades 

superiors a 2m, disposaran de baranes de seguretat complertes empotrades sobre el  
terreny, construïdes per vertical, amb un passamà a 1mt. d’alçada sobre el nivell de terra, barra 
horitzontal intermitja i sòcol, de 20cm. sobre el nivell de terra, capaços de resistir una empenta de 150 
Kg/ml 

 
Condena de forats horitzontals 
Per l’amplada, habitualment reduïda de l’excavació, amb la majoria dels casos, n’hi ha suficient amb la 

condemna amb taulers o planxes metàl·liques de suficient espessor com per resistir  
càrregues puntuals de 300 Kg/m2, travades lateralment, per evitar desplaçaments. 

 
Cordes de retenció 

Utilitzades per posicionar i dirigir manualment, des de la cota situada sota el centre de gravetat de les 
càrregues suspeses, transportades per mitjans mecànics, amb llur aproximació a la zona 
d’abassegaments o posada en obra, constituïda per poliamida d’alta tenacitat de 12mm. de diàmetre 
com a mínim. 

 
Bragues de cadena 

El fabricant haurà d’assegurar que disposen d’un grau de seguretat mínim de 5 sobre la càrrega 
nominal màxima, i que els ganxos són d’alta seguretat. L’allargament de un 5% d’una peça, significa 
la caducitat immediata de la cadena. 

 
Bragues de cable 

A la càrrega nominal màxima, se li aplica un factor de seguretat de 6, essent llur tamany i diàmetre 
apropiat al tipus de maniobra a realitzar. El trencament del 10% dels fils, en un sector superior a 8 
cops de diàmetre de cable, significa la caducitat immediata del cable 

 
Proteccions personals: 
•  Casc de polietilè. 
•  Casc de seguretat amb protectors auditius. 
•  Guants de seguretat. 
•  Guants impermeables. 
•  Botes de seguretat. 
•  Botes de goma o PVC de seguretat. 
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•  Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
•  Roba de treball. 
•  Vestits impermeables. 
•  Cinturó antivibratori. 
•  Mandrí. 
•  Canelleres antivibratòries. 
•  Protectors auditius. 

 
 
 

FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 

 

Anàlisi de riscs: 
 

 
FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Despreniments per mal apilat dels encofrats 
-Caiguda d’encofrats al buit 
-Talls al utilitzar les serres 
-Trepitjades sobre objectes punxants 
-Talls i ferides amb els rodons d’armadura 
-Torçaments i traumatismes similars 
-Cops per caiguda de carrega suspesa 
-Trencament de peces o mecanismes amb projecció de partícules 
-“Cop de fuet” per trencament de cable 
-Atrapament per canaleta de camió formigonera, o tancament de tremuja del 
cubell 
-Contactes elèctrics directes 
-Contactes elèctrics indirectes 
-Generació de pols i excessius gasos 
-Cops talls i esgarrinxades, produïdes per màquines, estris de treball, etc. 
-Caiguda de persones dins les rases 
-Ambient pulvorigen 
-Contaminació acústica 
-Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, cossos estranys als ulls 
-Caigudes a diferent alçada de persones o objectes. 
-Caigudes a igual alçada de persones o objectes. 
-Sobre  esforços,  treballs  contiats  en  postures  forçades,  càrrega  a  braços 
d’objectes pesats. 
-Els riscos a tercers derivats de la intromissió descontrolada de persones a l’obra 
durant les hores dedicades tant a producció com a descans 
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Mesures preventives: 

 
•  S’habilitarà en obra un espai dedicat a aplec i classificat de ferralla. 
•  El transport aeri de l’armadura es farà agafat per dos punts amb bragues. 
•  Les restes i els retalls de ferro i acer es recolliran aplegant-ne en un lloc determinat per 

llur posterior càrrega i transport a abocador. 
•  Es prohibeix trepar per les armadures. 
•  Es tindrà cura de la no permanència d’operaris a l’indret d’afectació de transport de 

càrregues suspeses.. 
•  L’ascens i descens de personal als encofrats es realitzarà mitjançant escales reglamentàries 
•  Un cop conclòs un determinat tall es netejarà eliminant el material sobrant. 
•  Abans del formigonat, l’encarregat i el vigilant de seguretat comprovaran l’estabilitat del conjunt. 
•  S’instal·laran topes en el final de recorregut de camions formigonera, que no s’acostaran a 

més de 2m de la vorera de l’excavació. 
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•  Els operaris no es situaran darrera dels camions formigonera en maniobres de retrocés. 
•  S’instal·larà un cable de seguretat agafada a punts sòlids per enganxar el cinturó de seguretat 

en els talls amb risc de caiguda des de altura. 
•  la maniobra de buidat de formigó serà dirigida per un encarregat o vigilant de seguretat 

que vetllarà per tal que no es realitzin maniobres insegures. 
•  L’obertura del cubell s’executarà exclusivament accionat per palanca, amb les mans 

protegides per guants. 
•  Es tindrà cura de no donar cops amb el cubell als encofrats i apuntalaments. 

 

•  Del cubell es penjaran cordes de guia per ajudar a situar la correcta ubicació del buidat . Es 
prohibeix rebre i guiar-lo directament en prevenció de caigudes per moviment pendulars del 
cubell. 

•  En cas de formigonat amb bomba, el funcionament de la mateixa serà efectuat per personal 
especialitzat, i el cap de la mànega serà guiada per un mínim de dos operaris 

•  Pel formigonat de rases es construiran passeres de circulació de persones sobre els indrets a 
formigonar ( un mínim de tres taulons travats ). 

•  El vibrat del formigó sempre es realitzarà fora de la rasa 
•  Al costat de cada equip de soldadura elèctrica, autògena o oxitall, i en cada una de les cabines de 

maquinaria es disposarà un extintor. 
•  Les obertures de pous s’han de condemnar amb un tauler resistent , xarxa o element equivalent 

quan no s’hi estigui treballant, amb independència de la profunditat. 
•  Les armadures sobresortints de l’encepat dels pilots estarà coberta per proteccions en previsió de 

punxonament de personal que pugui caure accidentalment. 
•  L’aplec i estabilitat d’equips i mitjans auxiliars per l’execució de pilots haurà d’estar previst durant 

la fase de muntatge i repòs en superfície . 
 

Proteccions personals: 
•  Casc homologat 
•  Botes de seguretat 
•  Mascaretes antipols 
•  Ulleres antipols i antipartícules 
•  Guants de cuir per a manipulació de materials en general 
•  Botes i vestit d’aigua 
•  Roba de treball 
•  Normes de seguretat per l’operari de la màquina 
•  Cinturó antivibratori ( maquinistes ) 
•  Cinturó de seguretat 
•  Cinturó porta eines 
•  Protectors auditius 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 

Anàlisi de riscs: 
 

 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caigudes de persones a diferent nivell 
-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Caiguda d’objectes per desplom 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Caiguda d’objectes 
-Trepitjades sobre objectes 
-Cops contra objectes immòbils 
-Cops amb elements mòbils de màquines 
-Cops amb objectes o eines 
-Projecció de fragments o partícules 
-Despreniments per mal apilat dels encofrats 
-Caiguda d’encofrats al buit 
-Talls al utilitzar les serres 
-Trepitjades sobre objectes punxants 
-Talls i ferides amb els rodons d’armadura 
-Torçaments i traumatismes similars 
-Cops per caiguda de carrega suspesa 
-Cops, talls i esgarrinxades, produïdes per màquines, estris de treball, etc. 
-Cremades per operacions d’oxitall 
-Atrapament per tancament de tremuja del cubell 
-Atrapaments per o entre objectes 
-Sobreesforços 
-Contactes elèctrics 
-Contactes elèctriques indirectes 
-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
-Ambient pulvorigen 
-Contaminació acústica 
-Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, cossos estranys als ulls 
-Cops a persones en el transport en suspensió de grans peces 
-Atrapaments durant maniobra d’ubicació de grans peces prefabricades 
-Bolcada o desplom de peces prefabricades 
-Aixafament de peus o mans al rebre peces prefabricades 
-Els derivats de realització de treballs sota regim de forts vents 
-Els riscos a tercers derivats de la intromissió descontrolada de persones a l’obra 
durant les hores dedicades tant a producció com a descans 
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Mesures preventives: 
•  El transport aeri de l’armadura es farà agafat per dos punts amb bragues. 
•  Les restes i els retalls de ferro i acer es recolliran copiant-ne en un lloc determinat per llur 

posterior càrrega i transport a abocador. 
•  Es tindrà cura de la no permanència d’operaris a l’indret d’afectació de transport de càrregues 

suspeses.. 
•  Un cop conclòs un determinat tall es netejarà eliminant el material sobrant. 
•  Abans del formigonat, l’encarregat i el vigilant de seguretat comprovaran l’estabilitat del conjunt. 
•  Els operaris no es situaran darrera dels camions formigonera en maniobres de retrocés. 
•  S’instal·larà un cable de seguretat agafada a punts sòlids per enganxar el cinturó de seguretat en 

els talls amb risc de caiguda des de altura. 
•  la maniobra de buidat de formigó serà dirigida per un encarregat o vigilant de seguretat que 

vetllarà per tal que no es realitzin maniobres insegures. 
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•  La obertura del cubell s’executarà exclusivament accionat per palanca, amb les mans 
protegides per guants. 

•  Es tindrà cura de no donar cops amb el cubell als encofrats i apuntalaments. 
•  Del cubell es penjaran cordes de guia per ajudar a situar la correcta ubicació del buidat . Es 

prohibeix rebre i guiar-lo directament en prevenció de caigudes per moviment pendulars 
del cubell. 

•  En cas de formigonat amb bomba, el funcionament de la mateixa serà efectuat per personal 
especialitzat, i el cap de la mànega serà guiada per un mínim de dos operaris 

•  Pel formigonat de rases es construiran passeres de circulació de persones sobre els indrets a 
formigonar ( un mínim de tres taulons travats ). 

•  El vibrat del formigó sempre es realitzarà fora de la rasa 
•  Al costat de cada equip de soldadura elèctrica, autògena o oxitall, i en cada una de les 

cabines de maquinaria es disposarà un extintor. 
•  No es muntaran cèrcols perimetrals sense abans estar perfectament instal·lades les xarxes 

de protecció. 
•  En cas de formigonar amb bomba abans de l’inici de formigonat d’una determinada superfície 

s’establirà un camí segur de taulons sobre el que es desplacin els operaris que guiïn la 
mànega. 

•  Es prohibeix trepar pels encofrats dels pilars o restar en equilibri sobre els mateixos. 
•  El formigonat de pilars es realitzarà amb torretes. 
•  Es revisarà el bon estat dels buits dels forjats instal·lant les tapes que manquin i clavant les 

soltes diàriament. 
•  Es revisarà el bon estat de les viseres de protecció i d’objectes, solucionant els desperfectes 

diàriament. 
 

Proteccions personals: 
•  Casc homologat 
•  Botes de seguretat 
•  Mascaretes antipols 
•  Ulleres antipols i antipartícules 
•  Guants de cuir per a manipulació de materials en general 
•  Botes i vestit d’aigua 
•  Roba de treball 
•  Normes de seguretat per l’operari de la màquina 
•  Cinturó antivibratori ( maquinistes ) 
•  Cinturó de seguretat 
•  Cinturó porta eines 
•  Protectors auditius 

 
 
 
  



 29 

PILARS PREFABRICATS 

Analisi de riscs: 

 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

- Derivats de la caiguda d’elements prefabricats per desplomada fallada estructura 
- Derivats de la caiguda d’elements prefabricats per despreniment durant l’hissat 
- Caiguda de persones al mateix nivell, per ensopegades amb elements al terra. 
- Dermatosis per contacte amb ciment, a la unió del pilar amb la sabata. 
- Contactes elèctrics en la utilització d’eines elèctriques defectuoses com el trepant, 
radial o formigonera. 
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Mesures preventives: 
 
Previ a la carrega dels pilars, s’observarà el correcte estat de la peça, l’estat dels elements 
d’hissat que aquesta incorpora o possibles deterioraments soferts en el transport que mermin la 
resistència. 
Evitar la permanència de persones sota els elements a muntar. Abans d’hissar la càrrega, 
s’assegurarà el seu correcte ancoratge. 
Es mantindrà un correcte estat d’ordre i neteja. 
Mesura Preventiva: Utilització de guants impermeables de neoprè o similar, que evitin el contacte 
directe amb el ciment. 
Mesura Preventiva: Les eines elèctriques, són inspeccionades de forma periòdica, especialment 
els cables d’alimentació, presa a terra i preses de corrent. 
 
 
Proteccions personals: 
 
Tots els operaris que intervenen en el procés de col·locació de pilars, faran servir el seu equip de 
protecció individual, consistent en: 
•  Casc homologat 
•  Botes de seguretat 
•  Guants de cuir per a manipulació de materials en general 
•  Botes i vestit d’aigua 
•  Roba de treball 
•  Normes de seguretat per l’operari de la màquina 
•  Cinturó antivibratori ( maquinistes ) 
•  Cinturó de seguretat 
•  Cinturó porta eines 
•  Protectors auditius 
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JÀSSERES PREFABRICADES 

Analisi de riscs: 

 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB- - 

 
SV 

 
GR 

- Derivats de la caiguda d’elements prefabricats per fallada d’estructura 

- Derivats de la caiguda d’elements prefabricats per despreniment durant 
l’hissat per al seu muntatge. 

- Caiguda a diferent nivell durant el muntatge d’elements prefabricats en 
alçada. 

- Atrapaments de mans entre objectes, encaixant els diferents elements. 

- Contactes elèctrics per la utilització d’eines elèctriques defectuoses o mal 
connectades. 

- Enfonsamet del terra de recolzament de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

 
 

B 
 
B 
 
 
B 
 
 
M 
 
 
B 
 
 
B 

M 
 
M 
 
 
M 
 
 
M 
 
 

M 
 
 
M 

3 
 
3 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
3 

 
Mesures preventives: 
 
Previ a l’hissat de les jàsseres, s’observarà el correcte estat de la peça, dels seus elements 
incorporats d’hissat o possibles deterioraments soferts en el transport que mermin la 
resistència. 

Mesura Preventiva: Evitar la permanència de persones sota dels elements a muntar. Abans 
d’hissar la càrrega, s’assegurarà el seu correcte ancoratge. 

Mesura Preventiva: En la realització de treballs d’alçada, s’utilitzaran: sistemes 
anticaigudes, plataformes elevadores. 

Mesura Preventiva: L’encaix, serà realitzat per personal especialment preparat per dur a 
terme la tasca, tenint els coneixements adequats. Utilitzar guants de protecció. 

Mesura Preventiva: Les eines elèctriques, s’inspeccionen periòdicament, especialment els 
cables d’alimentació, presa a terra i endolls. 

Mesura Preventiva: Utilitzar travessers de fusta, per evitar l’enfonsament de las potes 
d’anivellament de la màquina. 

Proteccions personals: 
 

•  Casc homologat 
•  Botes de seguretat 
•  Mascaretes antipols 
•  Ulleres antipols i antipartícules 
•  Guants de cuir per a manipulació de materials en general 
•  Botes i vestit d’aigua 
•  Roba de treball 
•  Normes de seguretat per l’operari de la màquina 
•  Cinturó antivibratori ( maquinistes ) 
•  Cinturó de seguretat 
•  Cinturó porta eines 
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•  Protectors auditius 
•  Arnés de seguretat 
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FORJATS PREFABRICATS  

Analisi de riscs: 

 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

- Derivats de la caiguda d’elements prefabricats per fallada de l’estructura 
 
- Derivats de la caiguda d’elements prefabricats per despreniment durant l’hissat 
per al seu muntatge, o degut a elements mal fixats. 
 
- Caiguda a diferent nivell durant el muntatge d’elements prefabricats en 
alçada. 

- Atrapament de mans entre objectes, al encaixar els diferents elements. 

- Contactes elèctrics en la utilització d’eines elèctriques defectuoses o mal 
endollades. 

 
 
 

 
 

B 
 
B 
 
 
B 
 
 
M 
 
B 

M 
 
M 
 
 
M 
 
 
M 
 
M 

3 
 
3 
 
 
3 
 
 
4 
 
3 

 
Mesures preventives: 
 
Previ a l’hissat dels forjats, s’observarà el correcte estat de la peça, els elements incorporats 
d’hissat o possibles deterioraments soferts en el transport que mermin la resistència. 
 
Mesura Preventiva: Evitar la permanència de persones sota dels elements a muntar. Abans 
d’hissar la càrrega, s’assegurarà el seu correcte ancoratge. 
 
Mesura Preventiva: En la realització de treballs d’alçada, s’utilitzaran: sistemes 
anticaigudes, plataforma elevadora. 

Mesura Preventiva: L’encaix, serà realitzat per personal especialment preparat per dur a 
terme la tasca, tenint els coneixements adequats. Utilitzar guants de protecció. 

Mesura Preventiva: Les eines elèctriques, són inspeccionades de forma periòdica, 
especialment els cables d’alimentació, presa a terra i endolls. 

Proteccions personals: 

Tots els operaris que intervenen en el procés de col·locació de forjats, portaran posat el 
seu equip de protecció individual consistent en: 

•  Casc homologat 
•  Botes de seguretat 
•  Mascaretes antipols 
•  Ulleres antipols i antipartícules 
•  Guants de cuir per a manipulació de materials en general 
•  Botes i vestit d’aigua 
•  Roba de treball 
•  Normes de seguretat per l’operari de la màquina 
•  Cinturó antivibratori ( maquinistes ) 
•  Cinturó de seguretat 
•  Cinturó porta eines 
•  Protectors auditius 
•  Arnés de seguretat 
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FORJATS BIDIRECCIONALS 

 
Anàlisi de riscs: 

 
FORJATS BIDIRECCIONALS 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda d’objectes des d’altura per un incorrecte acopi de les fustes o dels 
puntals 
-Cops per objectes 
-Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat. 
-Caiguda de persones a diferent nivell durant la fase d’encofrat 
-Caiguda de persones al mateix nivell 
-Talls utilitzant les serres de mà 
-Talls utilitzant les serres circulars de taula 
-Electrocució per anulació de les presses de terra de la maquinària elèctrica 
-Sobre esforços 
-Erosions en mans i braços 
-Projecció de partícules 
-Trepitjades sobre materials punxants i altres materials desordenats 
-Riscs derivats de treballs sobre superfícies mullades 
-Riscs derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes 

B 
 
M 
B 
B 
B 
M 
B 
B 
B 
M 
M 
B 
B 
B 

G 
 
G 
G 
G 
G 
G 
M 
G 
G 
L 
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G 
G 
G 

2 
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2 
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2 
2 
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1 

 
Mesures preventives: 
• S’habilitaran accessos suficients i adequats al forjat en construcció. 
• Quan s’utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de 0,50 m. i la seva 

pendent no serà superior a 1:4. 
• S’evitarà la permanència de persones sota càrregues suspeses. 
• Mentre  el  forjat  no  tingui  consistència  suficient  per  suportar  la  circulació  de  

persones,  es disposaran passarel·les amb carreres de taulons o dispositius similars amb 
amplada mínima de 
0,60 m. 

• Al abocar el formigó, s’evitaran concentracions d’aquest que puguin posar en perill 
l’estabilitat del forjat en construcció. 

• En cas de transport pneumàtic o hidràulic de formigó, es protegirà la seva sortida de la 
canonada amb una pantalla de consistència suficient per evitar projeccions Així mateix, en 
la neteja del formigó residual de la canonada s’adoptaran precaucions per evitar que la 
bola sigui dirigida cap a persones o coses a les que pugui causar danys. 

• En l’hissat de les càrregues, diàriament, el gruista, abans de començar el treball, 
revisarà els elements sotmesos a esforç. Trimestralment com a mínim, es farà una revisió a 
fons dels cables, cadenes, cordes, politges, frens i dels controls i sistemes de 
comandament. 

 
• En  cas  de  transport  pneumàtic  o  hidràulic  de  formigó,  es  revisaran  abans  les  

unions  de canonades i de trava amb especial atenció als colzes. 
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LLOSES MASSISSES DE FORMIGÓ “IN SITU”. ABOCAT AMB BOMBA 

 
 

Anàlisi de riscs: 
 
LLOSES MASSISSES DE FORMIGÓ “IN SITU”. ABOCAT AMB BOMBA 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda d’objectes des d’altura per un incorrecte acopi de les fustes o dels 
puntals 
-Cops per objectes 
-Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat. 
-Caiguda de persones a diferent nivell durant la fase d’encofrat 
-Caiguda de persones al mateix nivell 
-Talls utilitzant les serres de mà 
-Talls utilitzant les serres circulars de taula 
-Electrocució per anulació de les presses de terra de la maquinària elèctrica 
-Sobre esforços 
-Erosions en mans i braços 
-Projecció de partícules 
-Trepitjades sobre materials punxants i altres materials desordenats 
-Riscs derivats de treballs sobre superfícies mullades 
-Riscs derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes 

B 
 
M 
B 
B 
B 
M 
B 
B 
B 
M 
M 
B 
B 
B 

G 
 
G 
G 
G 
G 
G 
M 
G 
G 
L 
G 
G 
G 
G 

2 
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2 
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2 
2 
1 
1 

 
Mesures preventives: 
•  Les armadures es pujaran verticalment i sense cops fins al lloc de col·locació. En cap cas 

s’arrossegaran per desplaçar-les. 
•  Les armadures en posició vertical ha de dirigir-se per mitjà de cordes lligades a l’extrem lliure, mai 

directament amb les mans. 
•  La descàrrega de les armadures es farà suspenent-les de dos punts distants, mitjançant un 

balancí indeformable sustentat pel ganxo de la grua. 
•  Les armadures i bigues metàl·liques s’arreplegaran ordenadament sobre llates d’empostissat de 

fusta per evitar el contacte amb el terreny. A més a més hauran de disposar de topalls que evitin 
el seu rodament. 

•  En prevenció de caigudes a diferent nivell des de la bastides tubular mòbil, cal repartir ordenada i 
uniformement el material sobre la plataforma de treball. 

 
Proteccions personals: 
•  Casc de seguretat de polietilè, dotat d’arnès graduable contra cops. 
•  Guants de loneta i cuir 
•  Guants de làtex per a treballs humits. 
•  Guants de serratge per a soldador. 
•  Calçat de seguretat, dotat de plantilla i puntera d’acer. 
•  Calçat de seguretat de goma, dotat de plantilla i puntera d’acer. 
•  Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de granota de treball 
•  Roba impermeable fabricada en material plàstic o sintètic en diversos colors, termo soldat. 
•  Roba per a soldadors composta per: Manil de cuir, per a cubrició des del pit fins als genolls, 

maneguins protectors dels avantbraços, polaines a l’empenya del peu, turmell i davant cama. 
•  Faixa per a esforços dors-lumbars 
•  Cinturó d’eines. 
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RAM DE PALETA 

 

Anàlisi de riscs: 
 
FÀBRICA DE MAÓ 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caigudes de persones a diferent nivell 
-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Caiguda d’objectes per desplom 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Trepitjades sobre objectes 
-Talls i cops a les mans i peus per utilització d’objectes ceràmics i eines manuals. 
-Dermatitis per contacte amb el ciment. 
-Cops contra objectes immòbils 
-Cops amb elements mòbils de màquines 
-Cops amb objectes o eines 
-Projecció de fragments o partícules als ulls 
-Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport 
-Sobreesforços 
-Contactes elèctrics 
-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
-Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsegosos 
-O.R.: manipulació de materials abrasius 
-Malalties causades per agents químics 
-Malalties causades per agents físics 
-Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars (cavallets, escales, bastides, etc.) 

M 
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B 
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M 
M 
B 
B 
M 
B 
M 
A 
M 
M 
M 

M 
G 
G 
L 
L 
L 
L 
L 
G 
L 
L 
G 
G 
G 
G 
L 
L 
G 
G 
G 

5 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

 
Mesures preventives: 
•  Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans auxiliars” d’aquest Pla. 
•  Els forats existents a terra romandran protegits, per a la prevenció de caigudes. 
•  Les obertures romandran constantment protegides amb les proteccions instal·lades a la fase 

d’estructura, reposant-ne les proteccions deteriorades. 
•  Els forats d’una vertical (baixant, per exemple) seran destapats per a l’aplomament corresponent, 

conclòs  el  qual es començarà  el  tancament  definitiu del forat, (durant el treball s’adoptaran 
mesures de protecció individual). 

•  No es desmuntaran les xarxes horitzontals de grans forats fins a estar acabats en tota la seva 
alçada els ampits de tancaments dels dos forjats que cada tros de xarxa protegeix. 

•  S’esglaonaran les rampes d’escala de forma provisional. 
•  Les rampes de les escales estaran protegides al seu voltant per una barana sòlida de 90 cm. 

d’alçada, formada per, passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 cm. 
•  S’establiran cables de seguretat amarrats entre pilars o altre element sòlid estructural, als quals 

enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació de 
mires. 

•  S’instal·laran a les zones amb perill de caiguda d’altura, senyals de “perill de caiguda d’altura” i de 
“obligatori d’usar el cinturó de seguretat”. 

•  Totes les zones en que s’hagi de treballar estaran suficientment il·luminades. 
En els casos que s’hagi d’utilitzar enllumenat portàtil s’efectuarà utilitzant “portalàmpades estancs 
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts. 

 
•  Les zones de treball seran netejades de deixalles (runes de totxo) diàriament, per tal d’evitar les 

acumulacions innecessàries. 
•  A les zones de treball s’hi accedirà sempre de forma segura. 
•  Es prohibeixen els pons d’un sol tauló. 
•  Es prohibeix gronxar les càrregues suspeses per a la seva introducció a les plantes, en prevenció 

de caiguda al buit. 
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•  El material ceràmic s’hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o envoltura de PVC amb que 
les subministra el fabricant, per tal d’evitar els riscos per abocada de càrrega. 

•  El totxo solt s’hissarà apilat ordenadament a l’interior de plataformes d’hissar emplintades o 
contenidors especials. 

•  La ceràmica paletitzada transportada amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la base 
de la plataforma d’elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cop, atrapaments o 
caigudes al buit per pèndol de la càrrega. 

•  Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran únicament   en el tram 
necessari per introduir la càrrega de totxo en un determinat lloc, reposant durant el temps mort 
entre recepcions de càrrega. 

•  Es prohibeix concentrar les càrregues de totxos sobre trams. L’aplec de palets es realitzarà 
proper a cada pilar per tal d’evitar les sobrecàrregues de l’estructura en els llocs de menor 
resistència. 

•  Les deixalles i runa s’evacuaran diàriament per trompes d’abocada muntades a tal efecte, per tal 
d’evitar el risc de trepitjades sobre materials. 

•  Les  deixalles  i  runa s’empilaran  en  llocs  propers  a  un pilar determinat, es palejaran a una 
plataforma d’elevació emplintada evitant colmar la seva capacitat i s’evacuaran mitjançant grua. 

•  Es prohibeix llençar runa directament per les obertures de façana, forats o patis. 
•  Es prohibeix construir parets testeres de gran superfície sota règim de vents forts. 
•  Es prohibeix treballar junt als paraments recent aixecats abans de transcorregudes 48 hores, si 

existeix un règim de vent fort incidint sobre ells, poden enderrocar-se sobre el personal. 
•  Es prohibeix l’ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjat si abans no s’ha prosseguit a 

instal·lar-hi la xarxa de seguretat en prevenció del risc de caiguda des d’alçada. 
•  Es prohibeix l’ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjats si abans no s’ha procedit a 

instal·lar  una  protecció  sòlida  contra  possibles  caigudes  al  buit  formada  per  peus  drets  i 
travessers sòlids horitzontals. 

•  Es prohibeix saltar dels forjats, ampits de tancament, a les bastides penjades o viceversa. 
•  S’utilitzaran plataformes de descàrrega segons la documentació gràfica. 
•  La construcció des de planta baixa en directriu ascendent de la façana si es realitzés des de 

l’interior de la planta, es procediria segons el següent mètode preventiu, entre altres. 
•  Sota l’acció de gras vents forts, no es pujaran parets, pr evita que caiguin sobre el personal. 

 
1a. Es descendiran les xarxes a nivell de planta 1a. per tal d’efectuar l’amarrament inferior a nivell de 
carrer, subjectant la corda d’amarrament inferior mitjançant sogues tirants als pilars de la planta de 
carrer 

 

2a. S’edificaran, així protegides, la planta baixa i 1a. 
 

3a. S’elevaran les xarxes a nivell de planta 3a. L’amarrament inferior s’efectuarà subjectant la corda 
mitjançant sogues introduïdes pels forats de finestres i lligades als pilars interiors. 

 

4a. S’elevaran així protegides la planta 2a. i 3a. 
5a. Es repetirà el procés complet fins a tancar la façana. 

 
Protectors personals: 

 
•  Casc de polietilè. 
•  Guants de PVC o de goma. 
•  Guants de cuir. 
•  Botes de seguretat. 
•  Cinturó de seguretat. 
•  Botes de goma amb puntera reformada. 
•  Roba de feina. 
•  Vestits per a temps plujós. 
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RAM DE FUSTER 

 

Anàlisi de riscs: 
 
RAM DE FUSTER 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caigudes de persones a diferent nivell 
-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Caiguda d’objectes per desplom 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Caiguda d’objectes 
-Trepitjades sobre objectes 
-Cops contra objectes immòbils 
-Cops amb elements mòbils de màquines 
-Cops amb objectes o eines 
-Projecció de fragments o partícules als ulls 
-Atrapaments per o entre objectes 
-Sobreesforços 
-Contactes elèctrics 
-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
-Incendis 
-O.R.: manipulació de materials tallants 
-Malalties causades per agents químics 
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Mesures preventives: 
•  S’ha de mantenir el tall net i endreçat 
•  Es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors. 
•  Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per 

plataformes específiques. 
•  S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics. 
•  En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es 

posarà una protecció a base de barana perimètrica. 
•  És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les 

caigudes des d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de 
l’estructura, cables a on amarrar el fermall del cinturó de seguretat. 

•  És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per 
evitar la realització de treballs dalt de superfícies insegures. 

•  Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 
•  En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 
• Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs 

perfectament fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre. 
•  Posat que es faci sevir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a 

les respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la 
planta d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà. 

•  En cas que l’hissat es realitzi mitjançant  la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran 
anar els fleixos i es descarregaran a mà. 

•  Els bastiments a base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la 
seva ubicació definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, 
estampit sigui segur, és a dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu. 

•  Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir 
barana de seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres. 

 

•  Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es 
reposaran immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a 
diferent nivell, el treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorant. 
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•  Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant 
trompes d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi. 

•  Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos 
operaris. 

•  Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat 
el procés d’enduriment de la part de rebut del bastiments de base per a que acabi el risc 
d’ensopegades i caigudes. 

•  Les  operacions  de  fregat  mitjançant  màquina  de  fregar  manual  es  realitzarà  sempre  sota 
ventilació per “corrent d’aire” 

•  El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit a ha de tenir ventilació directa i 
constant, així com un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i a sobre 
d’aquesta, un senyal de perill d’incendi, i un altre de no fumeu. 

 
 
Proteccions personals: 

 
Per treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
•  Cascos de seguretat. 
•  Botes de seguretat. 
•  Granota de treball. 

 
Pels treballs de fusteria de fusta: 
•  Cascos de seguretat. 
•  Guants de cuir i lona (tipus americà). 
•  Granota de treball. 
•  Botes de cuir de seguretat. 
•  Cinturó de seguretat, si els calgués. 
•  Màscara  antipols pels fregadors amb paper de vidre. 
•  Màscara amb filtre química posat que manipulessin coles, vernissos, etc. 

 
Pels treballs de tancaments metàl·lics: 
•  Cascos de seguretat. 
•  Guants de cuir i lona (tipus americà). 
•  Granota e treball botes de cuir de seguretat. 
•  Cinturó de seguretat, si els calgués. 
•  Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora. 

 
Pels treballs de cristalleria: 
•  Cascos de seguretat. 
•  Guants de cuir i lona (tipus americà). 
•  Granota e treball botes de cuir de seguretat. 
•  Cinturó de seguretat, si els calgués. 
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MANYERIA 

 
Anàlisi de riscs: 

 
MANYERIA 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina 
-Cops per objectes o eines 
-Projecció de fragments o partícules 
-Atrapament per o entre objectes 
-Sobreesforços 
-Contactes elèctrics 
-Incendis 
-Malalties causades per agents químics 

L 
M 
M 
M 
M 
B 
M 
B 
B 
M 

G 
L 
G 
L 
G 
G 
G 
G 
M 
G 

4 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
3 

 
Mesures preventives: 
•  Per al recull de perfils metàl·lics, s’habilitaran espais determinats que hauran de complir les 

normes bàsiques per evitar la bolcada de material. 
•  La superfície de la zona de recull serà el més horitzontal possible. 
•  Els materials no descansaran directament sobre la superfície del terreny, es col·locaran dorments. 
•  Queda prohibit romandre dins el radi d’acció de les càrregues suspeses. 

 
 

Proteccions personals: 
•  Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats 
•  Pantalla opaca proveïda d’un visor on es col·loquen vidres “ictínis”per soldar, dotada d’un mànec 

per subjectar-la amb la mà 
•  Màscara activa per a pols 
•  Casc de seguretat de polietilè, dotat d’arnès graduable contra cops 
•  Guants de loneta i cuir 
•  Guants de làtex per a treballs humits 
•  Guants de serratge per a soldador 
•  Calçat de seguretat, dotat de plantilla i puntera d’acer. 
•  Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de granota o bus de treball 
•  Roba per a soldadors composta per: Manil de cuir, per a cubrició des del pit fins als genolls, 

maneguins protectors dels avantbraços, polaines per a l’empenya del peu, turmell i davant cama. 
•  Cremes protectores específiques. 
•  Faixa per a esforços dors-lumbars 
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COBERTES 

 

COBERTES PLANES, INVERTIDES 
 

Anàlisi de riscs: 
 
COBERTES PLANES, INVERTIDES 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caigudes de persones a diferent nivell 
-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Caiguda d’objectes 
-Ensorrament de la superfície de recolzament 
-Cops amb objectes o eines 
-Cops o talls pel maneig d’eines manuals 
-Atrapaments per o entre objectes 
-Contactes tèrmics 
-Contactes elèctrics 
-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
-Exposicions a radiacions 
-Explosions 
-Cremades (impermeabilitzacions en calent) 
-O.R.: manipulació de materials abrasius 
-Malalties causades per agents químics 
-Malalties causades per agents físics 

A 
A 
M 
A 
B 
B 
M 
B 
B 
M 
M 
B 
B 
M 
B 
B 
B 

M 
G 
L 
G 
M 
L 
G 
G 
G 
G 
L 
L 
M 
G 
G 
L 
L 

4 
5 
2 
5 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
1 

 
Mesures preventives: 

 
•  Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans Auxiliars” d’aquest Pla. 
•  S’establiran “camins de circulació” sobre les zones en procés de fraguat o d’enduriment, formats 

per una amplada de 60 cm. 
•  Les planxes de polietilè, d’escuma i assimilables es tallaran sobre banc, només s’admeten talls 

sobre terra per petits ajustaments. 
•  Els recipients per a portar materials de closa, s’ompliran al 50% per tal d’evitar vessaments 

innecessaris. 
•  Existirà un magatzem especialment habilitat per als productes bituminosos i inflamables. 
•  Es conservarà perfectament al llarg del temps en servei, en ordre i net, el magatzem de productes 

inflamables, tenint cura que no quedi interrompuda la seva ventilació. A l’exterior, junt a l’accés, 
existirà un extintor de pols química seca. 

•  L’accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales reglamentaries. 
•  Les bombones de gasos -butà o propà- dels llumets o encenedors de closa o de materials 

bituminosos, s’emmagatzemaran separades d’aquests en posició vertical i a l’obra. 
•  S’instal·laran indicadors de “Perill d’incendi per ús de bufadors o encenedors de gas” als accessos 

a la coberta, per tal de recordar aquest risc constantment al personal. 
•  Les planxes de materials aïllants lleugeres, s’hissaran a la coberta mitjançant safates suspeses a 

la grua, a la qual no se li hauran deixat anar els fleixos en que són servits pel fabricant. Aquestes 
safates, es governaran mitjançant caps, mai directament amb el cos o amb les mans. 

•  El responsable de seguretat comprovarà que han estat apagats els bufadors o encenedors a la 
interrupció de cada període de treball. 

•  L’hissat de la grava de rematada de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. 
Queden prohibits els excessos de càrrega que puguin ocasionar vessaments accidentats. 

•  Les  plataformes  d’hissat  de  grava  o  altres  materials  es  governaran  mitjançant  caps,  mai 
directament amb les mans o amb el cos. 
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•  La grava es disposarà sobre coberta pel seu palejat i anivellament, evitant 
expressament les sobrecàrregues puntuals. 

•  Els  plàstics,  cartrons,  papers  i  fleixos,  procedents  del  diversos  empaquetats,  es  
recolliran immediatament després que s’hagin obert els paquets, per a la seva eliminació 
posterior. 

 
Proteccions personals: 

 
•  Casc de polietilè (preferible amb barbeta). 
•  Botes de seguretat. 
•  Botes de goma. 
•  Guants de cuir impermeabilitzat. 
•  Guants de goma o PVC 
•  Cinturó de seguretat. 
•  Roba de feina. 
•  Vestits per a temps plujós. 

 
A més, per a la manipulació de betums i asfalts en calent, s’utilitzaran: 

 

•  Botes de cuir. 
•  Polaines de cuir. 
•  Mandrins de cuir. 
•  Guants de cuir impermeabilitzat. 

 
 
 

REVESTIMENTS 

 

ENRAJOLATS 
 

Anàlisi de riscs: 
 
ENRAJOLATS 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Cops per maneig d’objectes o eines manuals. 
-Talls pel maneig d’objectes amb arestes punxants o eines manuals. 
-Caiguda de persones al mateix nivell. 
-Caiguda de persones a diferent nivell. 
-Caiguda d’objectes a nivells inferiors. 
-Talls als peus per trepitjades sobre runes i materials amb arestes tallants. 
-Cossos estranys als ulls. 
-Dermatitis per contacte amb el ciment. 
-Contactes amb l’energia elèctrica. 
-Afeccions respiratòries (tall mecànic). 
-Sobreesforços. 

B 
M 
M 
M 
B 
M 
M 
B 
B 
M 
M 

L 
G 
L 
G 
G 
L 
G 
G 
G 
G 
G 

1 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 

 
Mesures preventives: 
•  Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans Auxiliars” d’aquest Pla. 
•  El tall de les plaquetes i altes peces ceràmiques s’executarà en via humida per tal 

d’evitar la formació de pols ambiental durant la tasca. 
•  El tall de les plaquetes i altes peces ceràmiques s’executarà en locals oberts, o a la 

intempèrie, per tal d’evitar respirar aire amb gran quantitat de pols. 
•  Els talls es netejaran de retalls i restes de pasta. 
•  Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d’amplada no 

inferior als 60 cm.; 3 taulons travats entre sí. 
•  Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets per a formar bastides, bidons, capses de 
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materials, banyeres, etc. 
•  Es prohibeix l’ús de cavallets en balcons i terrasses sense protecció de caiguda des d’altura. 
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•  Per a l’utilització de cavallets en balcons, terrasses, etc., s’instal·larà un tancament provisional 
format per peus drets falcats a terra i sostre, als quals s’amarraran taulons o barres formant una 
barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurats des de la superfície de treball sobre cavallets. La 
barana constarà de passamans, llistó intermedi i sòcol. 

•  Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada sobre el terra d’uns 2 
m. 

•  En els casos que s’hagin d’utilitzar portalàmpades portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 voltis. 

•  Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric. 

•  Les deixalles s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes. 
•  Es prohibeix llençar les deixalles directament pels forats de façana, o dels patis. 
•  Les capses de plaqueta, s’apilaran a les plantes repartides junt als talls on se les vagi a instal·lar, 

situades el més lluny possible dels vanos, per tal d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 
•  Les capses de plaqueta en aplec, mai es disposaran de forma que obstaculitzin els llocs de pas, 

per tal d’evitar els accidents per ensopegada. 
 

Proteccions personals: 
 

•  Casc de polietilè (obligatori per als desplaçaments per l’Obra i en aquells llocs on existeixi risc de 
caiguda d’objectes). 

•  Botes de seguretat. 
•  Botes de goma amb puntera reformada. 
•  Guants de cuir. 
•  Guants de goma o PVC 
•  Ulleres antipols. 
•  Careta antipols amb filtre mecànic recanviable específic per al material a tallar. 
•  Cinturó de seguretat. 
•  Roba de feina. 

 

ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 

Anàlisi de riscs: 
 
 
ARREBOSSATS I ENGUIXATS 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caigudes de persones a diferent nivell 
-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Caiguda d’objectes per desplom 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Caiguda d’objectes 
-Trepitjades sobre objectes 
-Cops contra objectes immòbils 
-Cops amb elements mòbils de màquines 
-Cops pel maneig d’eines o objectes manuals 
-Projecció de fragments o partícules 
-Contactes elèctrics 
-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
-Explosions 
-Incendis 
-Malalties causades per agents químics 

A 
A 
M 
B 
A 
A 
A 
B 
M 
M 
M 
M 
B 
B 
M 

M 
G 
M 
L 
G 
G 
L 
G 
L 
L 
G 
G 
M 
G 
G 

5 
4 
4 
1 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 

 
Mesures preventives: 

 
•  Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans Auxiliars” d’aquest Pla. 
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•  En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i de recolzament per 
realitzar els treballs d’arrebossat, per tal d’evitar els accidents per relliscada. 

•  Les  plataformes  sobre  cavallets  per  a  executar  enguixats  i/o  similars  de  sostres,  tindran  la 
superfície horitzontal i quallada de taulons, evitant esglaons i forats que puguin originar 
ensopegades i caigudes. 

•  Les bastides per arrebossats d’interiors es formaran sobre cavallets. Es prohibeix l’ús d’escales, 
bidons, piles de material, etc. per a aquestes finalitats, per tal d’evitar accidents per treballar sobre 
superfícies insegures. 

•  Es  prohibeix  l’ús  de  cavallets  en  balcons  o  terrasses  sense  protecció  contra  caigudes  des 
d’alçada. 

•  Es penjaran elements ferms de l’estructura, cables en els quals amarrar el fiador del cinturó de 
seguretat per realitzar treballs sobre cavallets en llocs amb risc de caiguda des d’alçada. 

•  Per a la utilització de cavallets en balcons o terrasses s’instal·larà un tancament provisional format 
per “peus drets” falcats a terra i sostre, als quals s’amarraran taulons formant una barana sòlida 
de 90 cm. d’alçada, mesurat sobre la superfície de treball sobre la bastida. La barana constarà de 
passamans, llistó intermedi i sòcol. 

•  Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada sobre el terra d’uns 2 
m. 

•  En els casos que s’hagin d’utilitzar portalàmpades portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 voltis. 

•  Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric. 

•  Les “mires” (regles, taulons, etc.) es carregaran a l’espatlla si fos el cas, de tal forma que al 
caminar, l’extrem del davant es trobi a una alçada per sobre del casc de qui el transporta, per tal 
d’evitar els cops amb altres operaris i ensopegades entre obstacles. 

•  El transport de “mires” sobre carretons s’efectuarà lligant fermament el paquet de mires al carretó, 
per tal d’evitar els accidents pel desplomament de les mires. 

•  El transport de sacs d’aglomerants o d’àrids es realitzarà preferentment sobre carretó de mà per 
tal d’evitar sobreesforços. 

•  S’acordonarà la zona en que pugui caure pedra durant les operacions de projecció de “pinyolet” 
sobre morters, mitjançant cinta de banderoles i rètols de prohibit el pas. 

•  Els sacs d’aglomerants, ciments diversos o àrids, s’apilaran ordenadament repartits junt als talls 
on es vagi a utilitzar, el més separats possible de les obertures, per tal d’evitar sobrecàrregues 
innecessàries. 

•  Els sacs d’aglomerants, ciments diversos o àrids, es disposaran de forma que no obstrueixin els 
llocs de pas, per tal d’evitar accidents per ensopegada. 

•  S’estendran cables amarrats a “punts forts” a la zona de coberta, als quals amarrar el fiador del 
cinturó de seguretat, per a realitzar els arrebossats i similars des de bastides penjades a façanes, 
patis i forats d’ascensors. 

 
Proteccions personals: 

 
•  Casc de polietilè (obligatori per als desplaçaments per l’Obra i en aquells llocs on existeixi risc de 

caiguda d’objectes). 
•  Botes de seguretat. 
•  Botes de goma amb puntera reformada. 
•  Guants de cuir. 
•  Guants de goma o PVC 
•  Ulleres de protecció contra gotes de morter i assimilables. 
•  Cinturó de seguretat. 
•  Roba de feina. 
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CELS RASOS D’ESCAIOLA 
 

Anàlisi de riscs: 
 
 
RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caigudes de persones a diferent nivell 
-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Caiguda d’objectes per desplom 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Caiguda d’objectes 
-Trepitjades sobre objectes 
-Cops contra objectes immòbils 
-Cops amb elements mòbils de màquines 
-Cops amb objectes o eines 
-Cops durant la manipulació de regles i planxes o plaques d’escaiola 
-Talls pel maneig d’objectes o eines manuals (llanes, platines, etc.) 
-Projecció de fragments o partícules 
-Atrapaments per o entre objectes 
-Sobreesforços 
-Contactes elèctrics 
-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
-Dermatitis per contacte amb l’escaiola 
-Explosions 
-Incendis 

M 
M 
B 
M 
B 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
B 
M 
M 
M 
M 

 
B 
B 

M 
G 
L 
L 
G 
G 
L 
G 
L 
G 
G 
L 
G 
G 
G 
G 
G 

 
M 
G 

5 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

 
3 
2 

 
Mesures preventives: 

 
•  Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans Auxiliars” d’aquest Pla. 
•  En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies d’intercomunicació interna d’obra. 
•  Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos d’escaiola, tindran la superfície 

horitzontal i quallada de taulons, evitant esglaons i forats que puguin originar ensopegades i 
caigudes. 
Les bastides per a la instal·lació de cels rasos d’escaiola s’executaran sobre cavallets de fusta o 
metàl·lics. Es prohibeix l’ús d’escales, bidons, piles de material, etc. per a aquestes finalitats, per 
tal d’evitar accidents per treballar sobre superfícies insegures. 

 
•  S’estendran cables de seguretat ancorats a punts forts de l’estructura als quals ancorar els fiadors 

dels cinturons de seguretat en els talls propers a forats amb risc de caiguda des d’alçada, forats 
d’escala, patis semicoberts, interiors, etc. 

•  S’instal·laran xarxes tenses de seguretat ancorades entre els forjats d’alçades correlatives, per 
controlar el risc de caiguda des d’alçada en els talls de construcció dels cels rasos d’escaiola 
sobre rampes d’escala propers a patis, terrasses, etc. 

•  Es prohibeix l’ús de bastides de cavallets propers a forats, ampits de terrassa i similars, sense la 
utilització de mitjans de protecció contra el risc de caigudes d’alçada. 

•  Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada sobre el terra d’uns 2 
m. 

•  En els casos que s’hagin d’utilitzar portalàmpades portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 voltis. 

•  Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric. 
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•  El transport de “mires, taulons i puntals” sobre carretó, s’efectuarà lligant fermament el paquet a 
transportar al carretó per tal d’evitar accidents per bolcada. 

•  El  transport  de  sacs  i  planxes  d’escaiola,  es  realitzarà,  interiorment,  a  mà,  per  tal  d’evitar 
sobreesforços. 

•  Els sacs i planxes d’escaiola s’apilaran ordenadament repartits junt als talls on es vagin a utilitzar, 
el més separats possible de les obertures, per tal d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 

•  Els sacs i planxes d’escaiola es disposaran de forma que no obstrueixin els llocs de pas, per tal 
d’evitar accidents per ensopegada. 

 
Proteccions personals: 

 
•  Casc de polietilè (obligatori per als desplaçaments per l’Obra). 
•  Botes de goma amb puntera reformada. 
•  Guants de cuir. 
•  Guants de goma o PVC 
•  Ulleres de protecció. 
•  Cinturó de seguretat. 
•  Roba de feina. 

 

CELS RASOS SOBRE GUIES O RIELLS 
 

Anàlisi de riscs: 
 
 
CELS RASOS SOBRE GUIES O RIELLS 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Cops durant la manipulació de les planxes, guies i lames. 
-Talls pel maneig d’objectes o eines manuals (riells i guies). 
-Caiguda de persones al mateix nivell. 
-Caiguda de persones a diferent nivell. 
-Cossos estranys als ulls. 
-Contactes amb l’energia elèctrica. 
-Sobreesforços 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
B 

G 
G 
L 
G 
G 
G 
G 

3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 

 
Mesures preventives: 

 
•  Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans Auxiliars” d’aquest Pla. 
•  En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i de recolzament per 

realitzar els treballs, per tal d’evitar els accidents per relliscada. 
•  Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta de 

control d’obertura màxima, per tal de garantir la seva estabilitat (sempre que s’estigui a menys de 
2 m. d’altura sobre el rasant). 

•  Les plataformes de treball sobre cavallets tindran un ample mínim de 60 cm. (3 taulons travats 
entre si i als cavallets). 

•  La instal·lació dels cels rasos s’efectuarà des de plataformes ubicades sobre una bastida tubular 
(a més de 2 m. d’alçada), que estaran recercats d’una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, formada 
per passamans, barra intermèdia i sòcol. 

•  Les plataformes tubulars sobre rodes, no s’utilitzaran fins abans de pujar-hi, haver-ne ajustat els 
frens de rodadura, per tal d’evitar els accidents per moviments indesitjables. 

•  Les bastides a construir per a la instal·lació dels cels rasos, es muntaran sobre cavallets. Es 
prohibeix expressament la utilització de bidons, piles de materials, escales recolzades a les 
parets, etc. 

•  Les  zones  de  treball  tindran  una  il·luminació  mínima  de  200  lux  mesurats  a  una  alçada 
aproximada de 2 m. sobre el paviment. 

•  Les superfícies de treball per a instal·lar cels rasos sobre rampes i escales, seran horitzontals. 
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•  S’estendran cables de seguretat ancorats a punts forts de l’estructura als quals ancorar els fiadors 
dels cinturons de seguretat en els talls propers a forats amb risc de caiguda des d’alçada, forats 
d’escala, patis semicoberts, interiors, etc. 

•  S’instal·laran xarxes tenses de seguretat ancorades entre els forjats d’alçades correlatives, per 
controlar el risc de caiguda des d’alçada en els talls de construcció dels cels rasos sobre guies en 
rampes d’escala, patis, terrasses, etc. 

•  Es prohibeix ascendir en escales de mà (recolzades o de tisora), a replans i trams d’escales 
sense estar subjecte el cinturó de seguretat a un punt ferm de l’estructura. 

•  En els casos que s’hagin d’utilitzar portalàmpades portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 voltis. 

•  Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric. 

•  El transport de guies de longitud superior als 3 m. es realitzarà mitjançant dos operaris. 
•  Es obligatori tenir el casc al lloc de feina i la seva utilització en els desplaçaments de l’obra. 
•  Es prohibeix abandonar directament sobre el paviment, objectes tallants i assimilables, per tal 

d’evitar els accidents per trepitjada d’objectes. 
 

Proteccions personals: 
 

•  Casc de polietilè (obligatori per als desplaçaments per l’Obra). 
•  Botes de seguretat. 
•  Guants de cuir. 
•  Ulleres contra-projeccions. 
•  Cinturó de seguretat. 
•  Cinturó portaeines. 
•  Roba de feina. 

 

PINTURA I ENVERNISSAT 
 

Anàlisi de riscs: 
 
 
PINTURA I ENVERNISSAT 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda de persones al mateix nivell. 
-Caiguda de persones a diferent nivell. 
-Caigudes al buit (pintura de façanes i similars). 
-Cops per objectes. 
-Contactes amb l’energia elèctrica. 
-Cossos estranys als ulls (gotes de pintura, motes de pigments). 
-Intoxicacions per treballs en atmosferes nocives. 
-Sobreesforços 
-Els derivats de la ruptura de les mànegues de compressors (flagel·lació) 
-Contacte amb substàncies corrosives (corrosions i dermatitis). 
-Fatiga muscular. 
-Soroll 

B 
M 
M 
M 
B 
M 
M 
B 
B 
B 
B 
M 

L 
G 
M 
L 
G 
G 
G 
G 
L 
L 
L 
L 

1 
3 
4 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 

 
Mesures preventives: 

 
•  Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans Auxiliars” d’aquest Pla. 
• Les pintures, els vernissos, els dissolvents, etc., s’emmagatzemaran als llocs assenyalats 

prèviament amb el títol de “Magatzem de pintures”, mantenint-se sempre la ventilació per “tirada 
d’aire”, per tal d’evitar els riscs d’incendis i intoxicacions. 

•  S’instal·larà un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de 
pintures. 
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•  Sobre  la  fulla  de  la  porta  d’accés  al  magatzem  de  pintures,  vernissos,  dissolvents,  etc., 
s’instal·larà un senyal de “perill d’incendis” i un altre de “prohibit fumar”. 

•  Els pots industrials de pintures i dissolvents s’apilaran sobre taulons de repartiment de càrregues 
en evitació de sobrecàrregues. innecessàries i excessives. 

•  Es  prohibeix  emmagatzemar  pintures  susceptibles  d’emanar  vapors  inflamables  amb  els 
recipients mal tapats, per tal d’evitar accidents per la formació d’atmosferes tòxiques o explosives. 

•  Els emmagatzemaments de recipients amb pintura que contingui nitrocel·lulosa, es realitzaran de 
tal  forma  que  pugui  realitzar-se  el  volteig  periòdic  dels  recipients,  per  tal  d’evitar  el  risc 
d’inflamació. 

•  S’evitarà la formació d’atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local que s’estigui 
pintant portes obertes o finestres. 

•  S’estendran cables de seguretat amarrats als punts forts segons plànols, dels quals amarrar el 
fiador del cinturó de seguretat en les situacions de risc de caiguda des d’alçada. 

•  Les bastides per a pintar tindran una superfície de treball d’una amplada mínima de 60 cm. (tres 
taulons travats), per tal d’evitar els accidents per treballs sobre superfícies estretes. 

•  Es prohibeix la formació de bastides a base de bidons, piles de materials, caixes i similars, per tal 
d’evitar els accidents per treballs sobre superfícies insegures. 

•  Es prohibeix la formació de bastides d’un sol tauló recolzat en els graons de dues escales de mà, 
tant les de recolzament lliure com les de tisora, per tal d’evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

•  Es prohibeix la utilització en aquesta obra, de les escales de mà als voladius, terrasses, tribunes, 
viseres, sense haver comprovat prèviament els mitjans de protecció col·lectiva, per tal d’evitar els 
risc per caigudes al buit. 

•  Les  zones  de  treball  tindran  una  il·luminació  mínima  de  100  lux  mesurats  a  una  alçada 
aproximada de 2 m. 

•  En els casos que s’hagin d’utilitzar portalàmpades portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 voltis. 

•  Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella. 

•  Les operacions de fregat amb paper de vidre, després de plastificats o imprimats, mitjançant 
màquina de fregar elèctrica de mà, s’executaran sempre sota ventilació per “corrent d’aire”, per tal 
d’evitar el risc de respirar pols amb suspensió. 

•  L’abocada de pigments en el suport, aquós o dissolvent es realitzarà des de la menor alçada 
possible, en evitació d’esquitxades i formació d’atmosferes polsegoses. 

•  Es prohibeix fumar o menjar en les estances on s’estigui pintant amb pintures que continguin 
dissolvents orgànics o pigments tòxics. 

•  S’advertirà  al  personal encarregat  de  manejar,  dissolvents orgànics o pigments tòxics de la 
necessitat d’una profunda higiene personal, mans i cara, abans de realitzar qualsevol tipus 
d’ingestió. 

•  Es prohibeix de realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als talls on s’utilitzin 
pintures inflamables, per tal d’evitar el risc d’explosió o d’incendi. 

•  Es prohibeix realitzar “proves de funcionament” de les instal·lacions; (canonades de pressió, 
equips motobombes, calderes, conductes, etc.) durant els treballs de pintura de senyalització o de 
protecció de conductes, canonades de pressió, equips motobombes, etc. 

 
Proteccions personals: 

 
•  Casc de polietilè (per a desplaçaments per l’obra). 
•  Careta amb filtre mecànic específic recanviable. 
•  Careta amb filtre químic específic recanviable (per a atmosferes tòxiques i dissolvents orgànics) 
•  Guants de PVC llargs (per a remoure pintura a braç). 
•  Ulleres de seguretat. 
•  Calçat antilliscant. 
•  Barret protector contra pintura pel cabell. 
•  Roba de feina. 
•  Altres. 
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PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMB MARBRES, TERRATZOS. LLOSETES I SIMILARS 
 

Anàlisi de riscs: 
 
PAVIMENTACIÓ AMB MARBRES TERRATZOS. LLOSETES I SIMILARS 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caigudes de persones a diferent nivell 
-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Caiguda d’objectes 
-Cops amb elements mòbils de maquines 
-Talls pel maneig d’elements amb arestes tallants 
-Projecció de fragments o partícules 
-Atrapaments per o entre objectes 
-Sobreesforços 
-Contactes elèctrics 
-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
-Explosions 
-Incendis 
-Afeccions reumàtiques per humitats als genolls 
-Dermatitis per contacte amb el ciment 
-Pols. 
-O.R.: manipulació de materials abrasius 
-Malalties causades per agents químics 

B 
M 
B 
B 
M 
M 
M 
B 
B 
M 
M 
M 
B 
B 
M 
M 
M 
A 
M 

M 
G 
L 
G 
G 
G 
L 
G 
G 
G 
G 
G 
M 
G 
G 
G 
L 
L 
G 

3 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 

 
Mesures preventives: 
•  Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans Auxiliars” d’aquest Pla. 
•  Les  zones  de  treball  tindran  una  il·luminació  mínima  de  100  lux  mesurats  a  una  alçada 

aproximada de 1,5 m. sobre el paviment. 
•  El tall de les peces de paviment s’executarà en via humida, per evitar les lesions per treballar en 

atmosferes polsegoses. 
•  En els casos que s’hagin d’utilitzar portalàmpades portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades 

estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 voltis. 
•  Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 

les clavilles mascle-femella. 
•  Les peces del paviment s’hissaran a les plantes sobre plataformes emplintades, correctament 

emplintades  dins de les caixes  de  subministrament  que no es trencaran fins que no s’hagi 
d’utilitzar el seu contingut. El conjunt empilat, es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat o 
transport, per tal d’evitar els accidents per vessament de càrrega. 

•  Les peces de paviment soltes, rajoles de formigó, gra rentat, panot hidràulic, terratzos i similars, 
s’hissaran perfectament emplintades a l’interior de gàbies de transport per tal d’evitar accidents 
per relliscada de la càrrega. 

•  Als llocs de trànsit de persones, s’acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment 
enrajolades, per evitar accidents per caigudes. 

•  Les capses o paquets de paviment s’apilaran a les plantes linealment i repartits junt als talls, on 
es  vagin  a  instal·lar, el  més  lluny  possible  de  les  obertures  per  tal  d’evitar  sobrecàrregues 
innecessàries. 
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•  Les capses o paquets de paviment, mai es disposaran de forma que obstaculitzin els llocs de pas, 
per tal d’evitar els accidents per ensopegada. 

Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d’obra, es tancarà l’accés 
indicant-ne itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

 

•  Els llocs en fase de poliment es senyalitzaran mitjançant rètols de “perill, paviment lliscant”. 
•  Les polidores i abrillantadores a utilitzar, tindran el manillar de maneig revestit de material aïllant a 

la electricitat. 
•  Les  polidores  i  abrillantadores  estaran  dotades  d’argolla  de  protecció  antiatrapaments  o 

abrasions, per contacte amb els raspalls, pedres i papers de vidre. 
•  Les operacions de manteniment i substitució o canvi de raspalls, pedres o papers de vidre, 

s’efectuarà  sempre amb la  màquina  “desendollada  de  la xarxa elèctrica” per tal d’evitar els 
accidents per risc elèctric. 

• Els llots, producte dels polits, seran apartats sempre cap a zones de no pas i eliminats 
immediatament de la planta. 

•  Es penjaran cables de seguretat ancorats a punts forts de l’estructura, dels quals amarrar el fiador 
del cinturó de seguretat per a realitzar els treballs d’instal·lació del graonat definitiu de les escales, 
tribunes i similars sense instal·lació de la barana definitiva. 

 
Proteccions personals: 

 
•  Casc de polietilè (obligatori per als desplaçaments per l’Obra i en aquells llocs on existeixi risc de 

caiguda d’objectes). 
•  Botes de seguretat. 
•  Botes de goma amb puntera reformada. 
•  Genolleres impermeables encoixinades. 
•  Mandrí impermeable. 
•  Guants de cuir. 
•  Guants de goma o PVC 
•  Polaines impermeables. 
•  Cinturó-faixa elàstica de protecció de la cintura. 
•  Cinturó portaeines 
•  Cinturó de seguretat. 
•  Roba de feina. 
A més per al tall de peces amb serra circular en via seca: 

 

•  Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
•  Careta antipols amb filtre mecànic recanviable específic per al material de tallat. 
•  Altres. 

 

COL·LOCACIÓ DE PARQUET FLOTANT SOBRE CARTÓ O PLANXA AÏLLANT 
 

Anàlisi de riscs: 
 
COL·LOCACIÓ DE PARQUET FLOTANT SOBRE CARTÓ O PLANXA AÏLLANT 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina 
-Projecció de fragments o partícules 
-Sobreesforços 
-Contactes elèctrics 
-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
-Malalties causades per agents químics 

M 
B 
M 
B 
B 
B 
B 
B 

L 
L 
G 
G 
M 
G 
G 
G 

2 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
2 

 
Mesures preventives: 
•  Per accedir als diferents forjats per la rampa d’escala es realitzarà l’esglaonat definitiu. 
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•  El tall de peces per al paviment es realitzarà en un lloc humit per evitar lesions als pulmons 
degudes a la pols aixecada. 

•  El tall de peces de paviments amb serra en ambient sec, s’executarà situant el treballador a 
sotavent, per evitar, en el que sigui possible, respirar els productes resultants del tall. 

•  Quan es realitzin talls amb serra circular, s’executaran en un lloc en què el pas de persones sigui 
mínim i, si no és així, s’apantallarà la zona de treball, per preveure accidents per projecció de 
partícules. 

•  El manteniment i la substitució o canvi de raspalls o papers d’escat de polidores i abrillantadores 
es realitzarà amb les màquines desconnectades de la xarxa elèctrica. 

•  Els llocs en fase d’escatat, romandran contínuament ventilats per evitar la formació d’atmosferes 
nocives (o explosives) per pols de fusta. 

•  Les restes produïdes pels treballs seran escombrats amb raspalls i eliminats immediatament de 
les plantes. Es disposaran en cada planta petits contenidors per emmagatzemar els residus 
generats, que s’hauran d’evacuar pels muntacàrregues. 

•  El material s’emmagatzemarà prop de pilars i parets de càrrega de forma repartida per evitar 
sobrecàrregues perilloses a les zones de menor capacitat portant. 

•  Els sacs i palets de paviment només s’obriran en el moment de la seva utilització. 
•  Quan una passa quedi tallat temporalment pels treballs de pavimentació interior, se senyalitzarà 

una passa alternatiu. 
•  Se senyalitzaran i limitaran  amb  cintes  plàstiques  les superfícies amb substàncies pastoses 

(procedents del polit dels paviments). 
•  En els talls amb l’ungla portapalets, s’evitarà la introducció de mans i peus en els elements 

mòbils, i es tindrà especial atenció en no situar el peu sota el palet. 
•  Es disposaran extintors de pols químic sec. 

 
 
Proteccions personals: 
•  Ulleres amb muntura de material plàstic dotades de protectors laterals ventilats 
•  Màscara activa per a pols 
•  Màscara de goma adaptable a la cara dotades de dues vàlvules per a filtres intercanviables 

específics 
•  Casc de seguretat de polietilè, dotat d’arnès graduable contra cops. 
•  Guants de loneta i cuir 
•  Guants de làtex per a treballs humits. 
•  Calçat de seguretat, dotat de plantilla i puntera d’acer. 
•  Calçat de seguretat de goma, dotat de plantilla i puntera d’acer. 
•  Calçat de seguretat, dotat de plantilla i puntera d’acer, antilliscant 
•  Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de granota o bus de treball 
•  Roba específica per facilitar la visibilitat de l’operari, composta per armilla de material plàstic dotat 

de bandes fluorescents. 
•  Genolleres de goma per a treballs al sòl específics 
•  Faixa per a esforços dors-lumbars 
•  Canelleres per a esforços 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 

Anàlisi de riscs: 
 
 
PAVIMENTS ASFÀLTICS 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda a mateix nivell 
-Caiguda d’objectes per desplom 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Cops contra objectes immòbils 
-Cops amb elements mòbils de màquines (Risc causat pel moviment d’elements 
mòbils de maquinària de formigat) 
-Sobreesforços 
-Exposicions a temperatures extremes 
-Contactes tèrmics 
-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives (Risc causat pel contacte 
de la pell amb el formigó) 
-Incendis (Risc causat per l’emanació de gasos provinents de la massa d’asfalt 
calent, que poden aconseguir el punt d’autoignició) 
-Atropellaments, cops i topades contra vehicles 
-Accidents de trànsit 

M 
B 
B 
M 
A 

 
M 
A 
A 
M 

B 

M 
B 

G 
G 
L 
L 
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G 

G 
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M 
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4 
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3 
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Mesures preventives 
•  S’ha d’establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant els senyals 

de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 
•  En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per guiar l’entrada i sortida de 

camions a l’obra, i espacialment als casos necessaris de tall del trànsit viari. Aquest operari haurà 
d’estar dotat de les senyals manuals de “stop” i de “direcció obligatòria”. 

•  Durant l’estès d’àrids per les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tenir la precaució 
en les maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 

•  En cas d’estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s’haurà de tenir la precaució 
que aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i clàxon, per a senyalitzar la marxa 
enrere, per evitar atropellaments de personal auxiliar. 

•  Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d’evitar el moviment incontrolat 
d’aquesta, per aquest motiu, serà guiada per un operari. 

•  En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha de tenir la precaució 
d’apuntar sempre cap a terra, tot i que s’obturi el conducte. 

•  Els operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tenir la precaució de no tocar aquest, per a 
evitar cremades i dermatitis. Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb 
aigua freda, i si la cremada és extensa s’ha de cobrir amb gases estèrils i portar a l’accidentat a 
un centre assistencial. 

•  No s’ha d’usar dissolvents per a treure l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure partícules 
d’asfalt dels ulls. 

•  A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d’una farmaciola de 
primers auxilis per atendre, com a primera assistència, a les possibles cremades o altres lesions 
que puguin produir-se durant el treball. 

•  En treballs en asfalt en calent s’ha de preveure l’existència d’extintors de productes químics secs 
o de diòxid de carboni per apagar possibles focs. 

•  En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 
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Proteccions personals: 
•  Cascos 
•  Botes de seguretat 
•  Botes de goma de seguretat 
•  Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta) 
•  Granota de treball 
•  Granota de treball cenyit i tancat 
•  Cinturó antivibratori 
•  Guant de goma (neoprè) 
•  Pantalla facial 

 
 

TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA, METÀL·LICS   

Anàlisi de riscs: 
 

 
FUSTERIA 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caigudes de persones a diferent nivell 
-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Caiguda i col·lapse de bastides 
-Caiguda d’objectes per desplom 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Caiguda d’objectes 
-Caigudes d’elements de vidre sobre les persones o les coses 
-Trencament fortuït de vidre durant el transport a braços o en acopi manual del 
vidre i tall per ajust. 
-Trepitjades sobre objectes punxants 
-Torçaments i traumatisme similars 
-Cops contra objectes immòbils 
-Cops amb elements mòbils de màquines 
-Cops amb objectes o eines 
-Cops per caiguda de càrrega suspesa 
-Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, estris de treball, etc. 
-Talls al utilitzar les serres i maquinària manual 
-Talls a mans, braços i peus en el transport de vidres 
-Els derivats de talls fortuïts de plaques de vidre 
-Projecció de fragments o partícules 
-Atrapaments per o entre objectes 
-Sobreesforços 
-Contactes elèctrics 
-Contactes elèctrics indirectes 
-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
-Ambient pulvorigen 
-Contaminació acústica 
-Incendis 
-O.R.: manipulació de materials abrasius 
-Malalties causades per agents químics 
-Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, etc. 
-Els riscos a tercers derivats de la intromissió descontrolada de persones a l’obra 
durant les hores dedicades tant a producció com a descans 
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Mesures preventives: 
 
•  Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans Auxiliars” d’aquest Pla 
•  Els bastiments de base (bastiments, portes de pas, tapajuntes, sòcols) es descarregaran en blocs 

perfectament fleixats o lligats mitjançant eslingues del ganxo de la grua 
•  Els aplecs de tancament de fusta i metàl·lics s’ubicaran en els llocs interiors o exteriors, definits 

prèviament, per tal d’evitar accidents per interferències. 
•  En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior de 

l’obra. 
•  Els bastiments de base o bastiments directes, etc., s’hissaran a les plantes amb els blocs fleixats 

mitjançant el muntacàrregues de l’obra. A l’arribada a la planta d’ubicació es deixaran anar els 
fleixos i es descarregaran a mà. 

•  Els bastiments de base o bastiments, fulles de porta, etc., s’hissaran a les portes en blocs fleixats 
o lligats, suspesos del ganxo de la grua mitjançant eslingues. Una vegada a la planta d’ubicació, 
es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a mà. 

•  Els bastiments de base o els bastiments, es repartiran immediatament per la planta per a la seva 
ubicació definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant-ne que el seu apuntalament, falcament, 
estampiment, etc., sigui segur; és a dir, que impedeixi que es desplomin al rebre un lleuger cop. 

•  S’escombraran els talls conforme es rebin i elevin els envans per tal d’evitar els accidents per 
trepitjades sobre runes o claus. 

•  Les bastides sobre cavallets per “aixecar façanes” des de l’interior de l’obra, no s’instal·laran a 
alçades que anul·lin la protecció que proporciona el propi mur que es construeix. 

•  Es  desmuntaran  aquelles  proteccions  que  obstaculitzin  el  pas  dels  bastiments  i  similars, 
únicament   en   el   tram   necessari.   Una   vegada   “passats”   els   bastiments,   es   reposarà 
immediatament la protecció. 

•  Els retalls i encenalls produïts durant els ajustaments es recolliran i s’eliminaran mitjançant les 
trompes d’abocada o mitjançant safates o plataformes emplintades via ganxo de la grua. 

•  Abans de la utilització d’una màquina-eina, l’operari haurà d’estar proveït del document exprés 
d’autorització del maneig d’aquesta determinada màquina. 

•  Abans de la utilització de qualsevol, màquina-eina es comprovarà que es trobi, en òptimes 
condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat, instal·lat en bon estat, per tal 
d’evitar accidents. 

•  Els  bastiments  seran  rebuts  per  un  mínim d’una  quadrilla, en evitació de cops, caigudes o 
bolcades. 

•  Els llistons horitzontals inferiors, contra deformacions, s’instal·laran a una alçada al voltant dels 60 
cm. S’executaran en fusta blanca preferentment, per a fer-los més visibles i evitar accidents per 
ensopegades. 

•  Els llistons inferiors antideformacions es desmuntaran immediatament, després d’haver acabat el 
procés d’enduriment de la part de rebuda del bastiment de base o del bastiment directe, per a que 
cessi el risc d’ensopegada i caigudes. 

•  El penjament de fulles de porta o finestres, s’efectuarà per un mínim de dos operaris. Per tal 
d’evitar accidents per desequilibri, bolcada, cops i caigudes. 

•  Els  trams  de  lames de fusta  transportats  a  espatlles  per un sol home, aniran inclinats cap 
endarrere, procurant que la punta que va per davant, estigui a una alçada superior a la d’una 
persona, per tal d’evitar accidents per cops a altres operaris. 

•  Es prohibeix utilitzar a mode de cavallet els bidons, capses, piles de material o similars, per tal 
d’evitar els accidents per treballs sobre superfícies insegures. 

•  El xapat inferior en fusta de tribunes, voladius, etc.,  s’executarà una vegada instal·lada una xarxa 
de seguretat estesa tensa entre la tribuna superior i la que serveixi de recolzament. 

•  El xapat inferior en fusta de tribunes, voladius, etc., no s’executarà fins a haver instal·lat una 
protecció formada per “peus drets” falcats a terra i sostre, als quals s’amarraran taulons o barres 
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formant una barana de 90 cm. d’alçada mesurada des de la superfície de treball, sobre els 
cavallets. La barana constarà de passamans, llistó intermedi i sòcol. 

•  Es disposaran ancoratges de seguretat als brancals de les finestres per a amarrar-hi els fiadors 
dels cinturons de seguretat durant les operacions d’instal·lació de fulles de finestra o similars. 

•  Les  zones  de  treball  tindran  una  il·luminació  mínima  de  100  lux  mesurats  a  una  alçada 
aproximada de 2 m. 

•  En els casos que s’hagin d’utilitzar portalàmpades portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 voltis. 

•  Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella. 

•  Les bastides per a executar el xapat de sostres, independentment de la seva alçada, tindran la 
plataforma de treball anivellada i quallada de taulons de tal forma que, no hi existeixin graons ni 
forats que puguin originar ensopegades o caigudes. 

•  Els  bastiments  de  finestra sobre  bastiments de  base, seran perfectament apuntalats per tal 
d’evitar bolcades tant interiors com cap a l’extrem. 

•  Les operacions de fregat amb paper de vidre mitjançant màquina de fregar elèctrica manual, 
s’executaran sempre sota ventilació per “corrent d’aire”, per tal d’evitar els accidents per treballar 
a l’interior d’atmosferes nocives. 

•  El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà al lloc definit als plànols, tindrà ventilació directa i 
constant, un extintor de pols química seca junt a la porta d’accés i sobre aquesta un senyal de 
“perill d’incendi” i un altre de “prohibit fumar”, per tal d’evitar possibles incendis. 

•  Es prohibeix expressament l’anul·lació de pressa de terra de les màquines o eines. S’instal·larà a 
cada una d’elles una “enganxina” en tal sentit, si no estan dotades de doble aïllament. 

 
Proteccions personals: 

 
•  Casc de polietilè. 
•  Botes de seguretat. 
•  Guants de cuir. 
•  Guants de goma o PVC 
•  Ulleres antiprojeccions. 
•  Careta de seguretat amb filtre específic recanviable per a pols de fusta, de dissolvents o de coles. 
•  Cinturó de seguretat. 
•  Roba de feina. 
•  Altres. 

 

MUNTATGE DE VIDRE 

 Anàlisi de riscs: 
 
 
MUNTATGE DE VIDRE 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Talls a mans, braços o peus durant les operacions de transport i ubicació manual 
del vidre. 
-Caiguda de persones al mateix nivell. 
-Caiguda de persones a diferent nivell. 
-Els derivats del trencaments fortuït de les planxes de vidre. 
-Els derivats dels mitjans auxiliars a utilitzar. 
-Contactes elèctrics. 
-Sobreesforços per sustentació d’elements pesats. 
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Mesures preventives: 

 
•  Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans Auxiliars” d’aquest Pla. 
•  Els aplecs de vidre s’ubicaran en els llocs assenyalats als plànols sobre jaços de taulons. 
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•  A nivell de rasant s’acotarà amb corda de banderoles la vertical dels paraments en els quals 
s’estigui envidrant, per tal d’evitar el risc de talls o cops a les persones per fragments de vidre 
desprès. 

•  Es prohibeix romandre o treballar en la vertical d’un tall d’instal·lació de vidre. 
•  Es mantindran lliures de fragments de vidre els talls, per tal d’evitar el risc de talls. 
•  Els vidres es tallaran a la mida adequada per a cada forat en el local assenyalat a tal efecte. 
•  La manipulació de les planxes de vidre s’executarà amb l’ajuda de ventoses de seguretat. 
•  El vidre presentat als tancaments corresponents, es rebrà i acabarà d’instal·lar immediatament, 

per tal d’evitar el risc d’accidents per trencaments. 
•  Els vidres ja instal·lats, es pintaran d’immediat a base de pintura a la calç, per a significar la seva 

existència. 
•  Els vidres a les plantes s’emmagatzemaran als llocs prèviament assenyalats, sobre jaços de 

taulons, en posició quasi vertical, lleugerament decantats contra un determinat parament. Se 
senyalitzarà l’entorn amb calç i rètols de “precaució vidre”. 

•  El Responsables de Seguretat, s’assegurarà què els passadissos i “camins interns” a seguir amb 
el vidre, estiguin sempre expedits; és a dir, sense mànegues, cables i acopis diversos que 
dificultin el transport i puguin causar accidents. 

•  Les planxes de vidre transportades a mà se les mourà sempre en posició vertical per tal d’evitar 
accidents per trencament. 

•  Quan el transport de vidre s’hagi de fer a mà per camins poc il·luminats o a contrallum, els 
operaris seran guiats per un tercer, per tal d’evitar el risc de topada i trencament. 

•  La instal·lació de vidre de murs cortina o similars es realitzarà des de l’interior de l’edifici. Subjecte 
l’operari amb el cinturó de seguretat, amarrat als ganxos de seguretat dels brancals. 

•  Les bastides que s’hagin d’utilitzar per la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides 
per la seva part davantera; la que dóna cap a la finestra, per una barana sòlida de 90 cm. 
d’alçada, mesurats des de la plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i 
sòcol, per tal d’evitar el risc de caigudes al buit durant els treballs. 

•  Es prohibeix d’utilitzar a mode de cavallet, els bidons, capses, piles de material o similars, per tal 
d’evitar els treballs realitzats sobre superfícies inestables. 

•  Es disposaran ancoratges de seguretat als brancals de les finestres, als quals amarrar el fiador 
del cinturó de seguretat durant les operacions d’envidrament. 

•  Es prohibeix els treballs amb vidre en règims de temperatures inferiors als 0º. 
•  Es prohibeixen els treballs amb vidre sota règims de vent fort. 

 
Proteccions personals: 

 
•  Casc de polietilè. 
•  Botes de seguretat. 
•  Guants/manoples de cuir. 
•  Polaines de cuir i mandrí. 
•  Canelleres de cuir que cobreixin el braç. 
•  Cinturó de seguretat. 
•  Roba de feina. 
•  Altres. 
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AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 

 

Anàlisi de riscs: 
 
 
AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda de persones a diferent nivell 
-Caiguda de persones al mateix nivell 
-Caiguda d’objectes o elements per manipulació (eines manuals) 
-Caiguda  d’objectes  o  elements  despresos  (durant  operacions  d’elevació  de 
materials) 
-Talls i cops per objectes o eines 
-Projecció de fragments o partícules 
-Atrapaments per o entre objectes (maniobres de recepció) 
-Sobreesforços 
-Contactes tèrmics 
-Contacte amb substàncies càustiques o corrosives 
-Exposicions a pols i contaminants químics 
-Exposició a temperatures extremes 
-Exposicions a radiacions no ionitzants (radiació solar, soldadura, etc) 
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Mesures preventives: 
 

•  Cal donar la formació i informació adequada als treballadors 
•  A cada moments l’obra es mantindrà neta i ordenada; amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, 

papers  i  fleixos  procedents  dels  diversos  empaquetats  es  recolliran  immediatament  després 
d¡obrir els paquets per a la seva posterior evacuació. 

•  Es desfaran els paquets a mesura que es vagin utilitzant, apilant els embolcalls i eliminant-los 
regularment 

•  Les planxes de poliestirè es tallaran sobre banc, i només seran admesos talls sobre el terra per 
realitzar els petits ajusts 

•  Totes les plaques lleugeres superiors a 1,5 m hauran de ser transportades per dues persones, i el 
seu apilament horitzontal es farà sobre soles a una alçada inferior a 1m subjectant-les perquè no 
volin. 

•  La  projecció  de  determinats  aïllaments  provoquen  al·lèrgies, per  aquest  motiu,  el  personal 
encarregat de la seva col·locació a l’obra portarà els elements de protecció i el vestuari adequat 
per evitar possibles contactes amb material. 

•  La projecció de l’aïllament es realitzarà per via humida. S’evitarà la inhalació directa de la pols en 
suspensió mitjançant la utilització de mascaretes de protecció adequades. 

•  Es tindran extintors de fàcil accés durant la fase de saldat de teles. Es desplaçaran a mesura que 
avancin els treballs. 

•  Els  recipients  que  transportin  líquids  de  segellament  (betums,  asfalts,  morters,  silicones) 
s’ompliran en un 50%, de manera que no es produeixin abocaments innecessaris. 

•  Si  s’utilitzen  productes  inflamables  i  bituminosos,  s’habilitarà  una  zona  d’emmagatzematge 
habilitada per aquets productes, on també hi haurà un extintor de pols química seca. 

•  Si l’aplec de les bombes es realitza dintre d’un espai tancat, cal garantir la seva ventilació. Es 
vetllarà a cada moment per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas dels encenedors de 
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segellament i es procurarà que les bombes estiguin sobre una superfície horitzontal, de peu i a 
l’ombra. 

 
 

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT  

Anàlisi de riscs: 
 
 
INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caigudes a peu pla i d’alçada 
-Caiguda i col·lapse de bastides 
-Talls al utilitzar les serres i maquinaria manual 
-Torçaments i traumatismes similars 
-Contactes elèctrics directes 
-Contactes elèctrics indirectes 
-Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció 
-Mal comportament de les preses de terra 
-Cremades per encenedors 
-Cremades, incendis i electrocutacions per connexionats directes sense elements 
mascle-femella 
-Explosió dels bufadors, botelles de gas, etc. 
-Els propis de la soldadura autògena 
-Dermatitis per contacte amb fibres de vidre ( climatització ) 
-Caigudes pels buits de muntacàrregues 
-Cops talls i esgarrinxades, produïdes per màquines, estris de treball, etc. 
-Ambient pulvorigen 
-Contaminació acústica 
-Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, cossos estranys als ulls. 
-Derivats de treballs en atmosferes 
nocives (pintura, vernís , etc.) 
-Els riscs a tercers derivats de la intromissió descontrolada de persones a l’obra 
durant les hores dedicades tant a producció com a descans 
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Mesures preventives: 
 

 
•  El muntatge d’aparells elèctrics serà instal·lat per personal especialitzat. 
•  Els aplecs de material es realitzaran al lloc predeterminat per aquest ús, i en tot moment es 

mantindran nets els passos interiors i exteriors de l’obra. 
•  Les zones estaran ben il·luminades amb la utilització de mitjans i accessoris elèctrics homologats. 
•  Les zones de treball es netejaran diàriament 
•  No s’utilitzaran bastides de cavallet al llindar de forjats, si abans no s’ha procedit a la instal·lació 

de xarxes de seguretat. 
•  Abans d’utilitzar la maquinària es comprovarà que es troba en perfectes condicions i amb tots els 

mecanismes de protecció i seguretat instal·lats i en bon estat 
•  Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada aproximada de 2m. 
•  Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics a quadres d’alimentació sense la utilització de 

clavilles mascle - femella. 
•  Es prohibeix l’anul·lació de la presa de terra de les màquines. 
•  Es prohibeix la utilització de bidons, caixa de materials, etc. com cavallets de bastida. 
•  És obligatori tenir el casc al lloc de treball per la utilització en qualsevol desplaçament per l’obra. 
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•  Les escales de ma a utilitzar seran del tipus de tisora dotades de sabates antilliscants i cadena 
limitadora d’obertura 

•  Les proves de funcionament de la xarxa elèctrica seran anunciades a tot el personal d’obra abans 
de ser iniciades 

•  Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com a cordes per a càrrega. 
•  Es reposaran les proteccions dels forats de forjats un cop realitzat l’aplomat dels conductes 

verticals, evitant així el risc de caiguda. 
•  El lloc destinat a emmagatzemat bombones de butà per bufadors i similars estarà permanentment 

ventilat i tindrà un extintor a la porta . 
•  Es prohibeix treballar o restar en llocs de trànsit de grans peces suspeses . S’instal·laran senyals 

de “ Perill pas de càrregues suspeses “ sota els indrets destinats a aquest us. 
•  Les canonades pesades seran transportada per un mínim de dos homes. 
•  Es prohibeix fer massa ( connectar la pinça ), a part de les instal·lacions, per evitar contactes 

elèctrics. 
•  No es deixaran conductes de coure o elements que el continguin junt amb l’acetilè, ja que es 

produeix “ Acetilur de coure “ que és un compost explosiu. 
•  Els  treballs  a  ubicar  a  alçades  considerables  s’instal·laran  sobre  bastides  tubulars  amb 

plataformes de treball de 60 cm. d’amplada, rodejats de baranes de 90 cm. formades per un 
passamà, llisto intermedi i marxapeu. 

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 
 
 
•  La secció del cablejat serà sempre l’adequada per la càrrega elèctrica que ha de suportar, en 

funció del càlcul realitzat per les màquines i il·luminació prevista. 
•  Els fils tindran una funda protectora aïllant sense defectes apreciables. 
•  La  distribució  general  des  de  el  quadre  d’obra  fins  als  subquadres  s’efectuarà  amb  cable 

antihumitat segons el R.E.T.B.T. 
•  L’estesa de cables i mànegues s’efectuarà a una alçada mínima de 2m en llocs de vianants i 5 m 

en els de vehicles, mesurats des de el nivell de paviment. 
•  Els empalmaments entre mànegues sempre estaran elevats, quedant prohibit mantenir-los al 

terra, i es realitzaran amb connexions estanques normalitzades. 
•  El recorregut del subministre provisional elèctric no coincidirà amb el de la xarxa provisional 

d’aigua. 
•  Les mànegues d’allargament provisional des de els quadres s’empalmaran amb connexions 

normalitzades estanques antihumitat o fundes normalitzades termoretràctils. 
•  Els subquadres i quadres seran tipus intempèrie metàl·lics o de PVC, segons norma UNE 20324. 

a més a més, tot i ésser d’intempèrie estaran protegits amb una visera de la pluja. 
Així mateix, si són metàl·lics estaran connectats a terra. 

 
•  Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s’efectuaran amb una banqueta de 

maniobra o estora aïllant, calculats per realitzar la maniobra amb seguretat. 
•  Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per 

intempèrie. 
•  Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina-eina. 
•  La tensió sempre estarà a l’endoll femella, mai al mascle, per evitar contactes directes. 
•  La instal·lació tindrà tots aquells interruptors automàtics que el càlcul requereixi. 
•  Totes les línies i les màquines elèctriques estaran protegides per un disjuntor diferencial. 
•  Les parts metàl·liques de l’equip elèctric estaran dotades de posta a terra. 
•  la il·luminació dels talls serà sempre l’adequada per realitzar els treballs de seguretat, i a ser 

possible, de forma creuada per evitar ombres. 
• El personal encarregat del manteniment serà electricista acreditat, en possessió del carnet 

d’instal·lador. 
• Es prohibeixen reparacions o revisions sota tensió. Abans de començar la reparació es 

desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un cartell visible “ 
No connectar, operaris treballant a la xarxa “. 
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CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP ELECTROGEN 

 
• El neutre del grup electrogen estarà connectat al terra, segons REBT. 
• El grup electrogen estarà dissenyat de tal forma que les persones no quedin exposades a 

perills en el muntatge, utilització i manteniment. 
• Les diferents parts del grup, així com els seus elements constitutius han de poder resistir, a la 

llarga, els esforços als quals hauran de ser sotmesos, així com qualsevol altra influència externa 
o interna que pugui presentar-se en condicions normals d’utilització. 

• Quan existeixin parts del grup electrogen la pèrdua de subjecció de les quals pugui originar 
perills, disposen de complements addicionals per evitar que les esmentades parts puguin 
incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 

• En les parts accessibles del grup no poden existir arestes agudes o tallants que puguin 
produir ferides. 

• Les superfícies del grup que puguin ocasionar danys a les persones per contacte directe amb 
elles, degut a la seva elevada temperatura, hauran d’estar adequadament protegides mitjançant 
aïllaments i pantalles tèrmiques eficaces. 

• S’ha de dur a terme les mesures necessàries per evitar incendis o explosions, per mitjà de 
catalitzadors, superfícies antiespurnes, aïllaments de circuits, vàlvules antiretorn o dispositius 
antideflagrants de provada eficàcia 

• Es disposarà dels aïllaments, postes a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavaments i 
senyalitzacions, que previnguin de l’exposició a riscs de contacte elèctric per presència de 
tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

• El grup electrogen en el que durant el seu funcionament normal es produeixin emissions de pols, 
gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de 
l’empresa, hauran d’anar previstos de sistemes eficaços de captació dels esmentats 
contaminants acoplats a sistemes d’evacuació dels mateixos. 

• El seu disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortiguació dels 
sorolls i vibracions produïdes a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en 
cada moment, així com els nocius per les persones circumdants. En particular, s’utilitzarà un 
grup dels anomenats silenciosos. 

• La posada en marxa de la màquina només serà possible quan estiguin garantides les condicions 
de seguretat per les persones i/o les coses amb conseqüències de pèrdua patrimonial per 
l’empresa així com per el propi equip o màquina. 

• La posada en marxa del grup, si pot implicar perill, només serà possible per una acció voluntària 
de l’operador sobre els adequats òrgans de marxa. Si es tracta de màquines o equips de 
funcionament automàtic, hauran de disposar d’embrague o enclavament eficaç que garanteixin 
la suficiència dels elements de seguretat i/o protecció. 

• Els òrgans de posada en marxa han de ser fàcilment accessibles per els treballadors, han 
d’estar situats lluny de les zones de perill, i protegits de forma que s’evitin accionaments 
involuntaris. 

• Si  el  grup  electrogen s’atura, encara  que  sigui  de forma momentània, per un fallo en la 
seva alimentació d’energia, i la seva posada en marxa inesperada pot suposar perill, no podrà 
posar- se en marxa automàticament al ser restablerta l’alimentació d’energia. 

• Si la parada del grup es produeix per l’actuació d’un sistema de protecció, la nova posada en 
marxa només serà possible després de restablir les condicions de seguretat i previ 
condicionament de l’òrgan que ordena la posada en marxa. 

• En tot grup electrogen ha d’existir un dispositiu manual que permeti al final de la seva utilització 
la seva posada en condicions de la major seguretat (grup parat). Aquest dispositiu ha 
d’assegurar en una sola maniobra la interrupció de totes les funcions del grup, excepte que 
l’anul·lació d’alguna d’elles pugui donar lloc a perill per les persones i/o coses. 

• Tot grup electrogen que pugui necessitar ser parat el més ràpidament possible, amb el fi 
d’evitar o minimitzar els possibles d’anys, haurà d’estar dotat d’un sistema de parada 
d’emergència. 
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• El grup electrogen haurà d’estar dissenyat per a que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, en lo possible des de llocs fàcilment 
accessibles, i sense necessitat d’eliminar els sistemes de protecció. 

• Aquestes actuacions es faran sempre amb el grup sense funcionament. 
 
 

Proteccions personals: 
•  Casc homologat 
•  Botes de seguretat 
•  Ulleres antipols i antipartícules 
•  Guants de cuir per a manipulació de materials en general 
•  Manoples de cuir 
•  Canelleres de cuir que cobreixin el braç 
•  Mandil 
•  Botes i vestit d’aigua 
•  Roba de treball 
•  Cinturó de seguretat 
•  Cinturó porta eines 

 

INSTAL·LACIÓ DE LA FONTANERIA I APARELL SANITARIS 

Anàlisi de riscs: 
 
 
INSTAL·LACIÓ DE LA FONTANERIA 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Caigudes de persones a diferent nivell 
-Caiguda d’objectes per desplom 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Caiguda d’objectes 
-Cops contra objectes immòbils 
-Cops amb elements mòbils de màquines 
-Cops amb objectes o eines 
-Talls a les mans per objectes i/o eines 
-Atrapaments entre peces pesades 
-Trepitjades sobre objectes punxants 
-Projecció de fragments o partícules 
-Sobreesforços 
-Contactes tèrmics 
-Contactes elèctrics 
-Exposicions a radiacions 
-Explosió (del bufador, ampolles de gasos liquats, bombones) 
-Les inherents a l’ús de la soldadura autògena 
-Cremades 
-Incendis 
-Malalties causades per agents físics 

M 
M 
M 
B 
M 
M 
M 
M 
M 
B 
M 
M 
M 
B 
M 
M 
B 
B 
B 
B 
M 

G 
M 
M 
L 
G 
L 
G 
L 
G 
G 
G 
L 
G 
G 
G 
G 
M 
G 
G 
G 
G 

3 
4 
4 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 

 
Mesures preventives: 
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• El magatzem destinat als aparells sanitaris, (inodors, bidets, banyeres, lavabos, piletes, piques i 
assimilables), s’ubicarà al lloc senyalat en els plànols, estarà dotat de porta i pany. 

• Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 
• Els blocs dels aparells sanitaris “fleixats sobre bateas”, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del 

ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per dos operaris mitjançant els dos caps que penjaran 
d’ella, per evitar els riscos de cops i atrapaments. 

• Els blocs dels aparells sanitaris, un cop rebuts a les plantes es transportaran directament al lloc 
d’ubicació, per evitar accidents per obstacles en les vies de pas intern, (o extern), de l’obra. 

• El taller-magatzem s’ubicarà en el lloc senyalat en el lloc senyalat pels plànols; estarà dotat de porta, 
ventilació per “corrent d’aire” i il·luminació artificial en el seu cas. 

• El transport de seccions de canonada a espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap 
endarrere, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’altura d’un home, per tal d’evitar cops 
i ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contrallum). 

• Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant el 
seu ús. (Les estelles poden originar punxades i talls a les mans). 

• Es reposaran les proteccions dels forats dels forjats una vegada realitzat l’aplomament, per la 
instal·lació de conductes verticals, evitant així, el risc de caiguda. L’operari/s d’aplomament realitzarà 
la feina subjecte amb un cinturó. 

• Es vorejaran amb baranes de 90 cm. d’altura els forats dels forjats per a pas de tubs que no es 
puguin cobrir després de finalitzat l’aplomament, per tal d’evitar els riscs de caiguda. 

• Es mantindran nets de casquets i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s’avanci, apilant- 
ho per al seu posterior abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

• Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà 
una corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

• El local destinat a emmagatzemar les bombones (o ampolles) de gasos liquats, s’ubicarà en el lloc 
senyalat en els plànols; tindrà ventilació constant per “corrent d’aire”, porta amb pany de seguretat i 
il·luminació artificial en el seu cas. 

• La il·luminació elèctrica del local on s’emmagatzemin les ampolles o bombones de gasos liquats 
s’efectuarà mitjançant mecanismes estancs antideflagents de seguretat. 

• Sobre la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà una senyal normalitzada de “perill explosió” 
i una altra de “prohibit fumar”. 

• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
• La il·luminació dels talls de fontaneria serà d’un mínim de 100 lux mesurats a una altura sobre el 

nivell del paviment, al voltant dels 2 m. 
• La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils s’efectuarà mitjançant “mecanismes estancs de seguretat” 

amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 
• Es prohibeix l’ús d’encenedors i bufadors junt a materials inflamables. 
• Es prohibeix abandonar encenedors i bufadors encesos. 
• Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per tal d’evitar incendis. 
• Les ampolles o bombones de gasos liquats, es transportaran i romandran en els carros portabotelles. 
• S’evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
• S’instal·larà un cartell de prevenció al magatzem de gasos liquats i al taller de fontaneria amb la 

següent llegenda: “NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL 
CONTINGUIN, ES PRODUEIX “ACETILUR DE COURE” QUE ÉS EXPLOSIU”. 

• Les  instal·lacions de  fontaneria  en  (balcons,  tribunes,  terrasses,  etc.  –  vostè  defineix-)  seran 
executades un cop aixecades les baranes definitives. 

• La instal·lació de “limaollas o limatesas” a les cobertes inclinades, s’efectuarà amarrant el fiador del 
cinturó de seguretat al cable d’amarre estès per a aquest fi a la coberta. 

• El transport de material sanitari, s’efectuarà a espatlla, apartant cuidadosament els aparells trencats, 
així com els seus fragments per al seu transport a l’abocador. 

• El material sanitari es transportarà directament des del seu lloc d’aplec fins al lloc d’emplaçament, 
procedint al seu muntatge immediat. 

• La ubicació “in situ” dels aparells sanitaris (banyeres, bidets, inodors, piques i assimilables) serà 
efectuada per un mínim de tres operaris; dos controlen la peça mentre el tercer la rep, per evitar els 
accidents per caiguda dels aparells. 

 
Proteccions personals: 
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• Casc de polietilè (preferible amb barbeta) 
• Guants de cuir 
• Botes de seguretat 
• Mandil de cuir 
• Roba de treball 
• Guants de goma, o de PVC 
• Roba per a temps plujós (o per controlar fugues d’aigua) 

 
 

A més, en el tall de soldadura s’utilitzarà: 
• Ulleres de soldador 
• Elm de soldador 
• Pantalla de soldadura de mà 
• Mandil de cuir 
• Canelleres de cuir que protegeixin els braços 
• Manyoples de cuir 
• Polaines de cuir 

 

INSTAL·LACIÓ AIRE ACONDICIONAT 

Anàlisi de riscs: 
 
 
INSTAL·LACIÓ AIRE ACONDICIONAT 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda de persones al mateix nivell 
-Caigudes de persones a diferent nivell 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Caiguda d’objectes 
-Atrapaments (entre engranatges, transmissions, etc. Durant les operacions de 
posada a punt o muntatge) 
-Trepitjades sobre materials 
-Cops amb elements mòbils de màquines 
-Cops amb objectes o eines 
-Talls per ús d’eines tallants 
-Talls per ús de la fibra de vidre 
-Projecció de fragments o partícules 
-Sobreesforços 
-Contactes tèrmics 
-Contactes elèctrics 
-Les inherents als treballs de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall 
-Les inherents als treballs sobre cobertes 
-Exposició a radiacions 
-Cremades 
-Malalties causades per agents físics 
-Dermatosi per contacte amb fibres 

M 
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B 
B 
M 
M 
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M 
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B 
M 
B 
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1 
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3 
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Mesures preventives: 

 
A, Recepció de l’aplec de material i maquinària: 
Es prepararà la zona del solar a rebre els camions, tapant i compactant els flonjalls per evitar bolcades i 
atrapaments. 
Els climatitzadors (torres de refrigeració, extractors de grans mides, unitats refredadores, compressores – 
vostè defineix-); s’alçaran amb ajuda de balancins indeformables mitjançant el ganxo de la grua (grua 
automotriu, camió grua, segons la càrrega i situació de l’obra, doncs pot donar-se el cas d’haver estat 



 66 

desmuntada ja la grua torre –vostè defineix-). Es posaran al terra sobre una superfície preparada “a 
priori” de taulells de repartiment. Des d’aquest punt es transportarà al lloc d’aplec o a la cota d’ubicació. 
Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps que subjectaran ambdós operaris dirigits pel 
capatàs (o encarregat), per evitar els riscs d’atrapaments, talls o caigudes per oscil·lació de la 
càrrega. 
Es prohibeix expressament guiar les càrregues pesades directament amb les mans o el cos. 
El  transport  o  canvi  d’ubicació  horitzontal  mitjançant  rodets,  s’efectuarà  utilitzant  exclusivament  al 
personal necessari (evitar l’acumulació d’operaris, crea confusió i augmenta els riscs), que empentarà 
sempre la càrrega des dels laterals, per evitar el risc de caigudes i cops pels rodets ja utilitzats. 
El transport descendent o ascendent per mitjà de rodets transcorrent per rampes o llocs inclinats es 
dominarà mitjançant “tracteles” (o carraques) que suportaran el pes directe. Els operaris guiaran la 
maniobra des dels laterals, per evitar sobreesforços i atrapaments. L’element de subjecció s’ancorarà a 
un punt sòlid, capaç de suportar la càrrega amb seguretat. 
Es prohibeix el pas o acompanyament lateral de transport sobre rodets de la maquinària quan la distància 
lliure de pas entre aquesta i els paraments laterals verticals, sigui igual o inferior a 60 cm., per evitar el 
risc d’atrapaments per descontrol de direcció de la càrrega. 
Els “tracteles” (o carraques), de suport del pes d’element ascendit (o descendit) per la rampa, 
s’ancoraran als llocs destinats a això, segons detall de plànols. 
No es permetrà amarrar a “punts forts” per tracció abans d’haver esgotat el temps d’enduriment del 
“punt fort” segons els càlculs, per evitar les caigudes lliures sobre persones o sobre coses. 
L’ascens o descens a una bancada de posició d’una determinada màquina, s’executarà mitjançant pla 
inclinat construït en funció de la càrrega a suportar i inclinació adequada (rodets de desplaçament i 
“carraca” o “tractel” de tracció amarrat a un “punt fort” de seguretat). 
L’aplec de fan-coils (equips de finestra, consoles, etc. – vostè defineix-) s’ubicarà als llocs senyalats al 
plànol, per evitar interferències amb altre tasques. 
Les caixes-contenidors dels fan-coils es descarregaran fleixades o lligades sobre “bateas” o 
plataformes emplintades, per evitar esqueixades de la càrrega. 
Es prohibeix utilitzar els fleixos com a agafadors de la 
càrrega. 
Els blocs de caixes contenidors de fan-coils, etc., un cop situats a la planta es descarregaran a mà i 
s’aniran repartint directament als llocs d’ubicació per evitar interferències en els llocs de pas. 
El muntatge de la maquinària a les cobertes (torres de refrigeració, centrífugs, climatitzadors 
d’intempèrie), no s’iniciarà fins que no s’hagi conclòs el tancament perimetral de la coberta  per 
eliminar el risc de caiguda. 
S’acotarà una superfície de treball de seguretat, mitjançant baranes sòlides i senyalització de 
banderoles a una distància mínima de 2 m dels petos de la coberta (només quan aquestes no tinguin 
altures superiors o iguals a 90 cm. També és útil una barana suplementària sobre destrets en la 
coronació dels murs de tancament). 
Els blocs de xapa (metàl·lica, fibra de vidre i assimilables –vostè defineix-) seran descarregats fleixats 
mitjançant ganxo de grua. 
Les “bateas” seran transportades fins al magatzem d’aplegament governades mitjançant caps guiats 
per dos operaris. Es prohibeix dirigir-los directament amb les mans. 
Els sacs d’escaiola es descarregaran apilats i lligats a “bateas” o plataformes emplintades. Les “bateas” 
seran transportades fins al magatzem d’apilament, governades mitjançant caps guiats per dos operaris. 
Es prohibeix dirigir-los directament amb les mans. 
L’emmagatzemat de xapes (metàl·liques, fiberglas i assimilats o dels sacs d’escaiola i d’estopa, 
necessaris per a la construcció dels conductes –vostè defineix-), s’ubicarà als llocs senyalats als 
plànols per tal d’evitar els riscs per interferències en els llocs de pas. 

 
B, Muntatge de canonades: 
El taller i magatzem de canonades s’ubicarà al lloc senyalat als plànols; estarà dotat de porta, ventilació 
per “corrent d’aire” i il·luminació artificial en el seu cas. (Aquest magatzem pot ubicar-lo a l’interior de 
l’edifici). 
El transport de trams de canonada de diàmetre reduït, a espatlla per un sòl operari, es realitzarà inclinant 
la càrrega cap endarrere, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’altura d’un home, per evitar 
els cops i ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 
Les canonades pesades seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer en les 
maniobres de canvis de direcció i ubicació. 
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Els bancs de treball es mantindran en bon estat d’ús, evitant la formació d’estelles durant el seu ús. (Les 
estelles poden originar punxades i talls a les mans). 
Un cop aplomades les “columnes”, es reposaran les proteccions, de tal forma que deixin passar els fils 
dels “ploms”. Les proteccions s’aniran traient conforme ascendeixi la columna muntada. Si queda forat 
amb risc d’ensopegada o caiguda a través d’ell, es reposarà la protecció fins la conclusió del “patinillo”. 
Els retalls sobrants, s’aniran retirant conforme es produeixin, a un lloc determinat, per a la seva posterior 
recollida i abocada per les trompes i evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 
Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb 
soldadura o bé es realitzaran a l’exterior o bé sota corrent d’aire. 
El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà al lloc senyalat als 
plànols; estarà dotat de ventilació constant per “corrent d’aire”, portes amb tancament de seguretat, i 
il·luminació artificial en el seu cas, mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 
La il·luminació del local on s’emmagatzemen les bombones o ampolles de gasos liquats s’efectuarà 
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 
Sobre la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà una senyal normalitzada de ”perill explosió” i 
una altra de “prohibit fumar”. 
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
La il·luminació en els talls de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux, mesurats a una altura 
sobre el nivell de paviment, al voltant dels 2 m. 
Es prohibeix “fer massa” (connectar la pinça), a part de les instal·lacions, per tal d’evitar contactes 
elèctrics. 
Les bombones o ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portabotelles. 
S’evitarà soldar (o utilitzar l’oxitall), amb les bombones o ampolles de gasos liquats exposades al sol. 
S’instal·laran uns cartells de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i sobre 
l’aplec de canonades i vàlvules de coure, amb la següent llegenda: NO UTILITZI ACETILÈ PER  
SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUIN; ES PRODUEIX “ACETILUR DE COURE” 
QUE ÉS UN COMPOST EXPLOSIU. 

 
C, Muntatge de conductes i reixes: 
Els conductes de xapa es tallaran i muntaran als llocs destinats a això i senyalats als plànols, per evitar 
els riscs per interferència. 
Les xapes metàl·liques, s’emmagatzemaran en paquets sobre soles de repartiment als llocs senyalats en 
els plànols. Les piles no superaran l’1’6 m d’altura aproximada sobre el paviment. 
Les xapes metàl·liques seran retirades de l’aplec pel seu tall i formació del conducte per un mínim de dos 
homes, per evitar el risc de talls i cops per falta d’equilibri. 
Durant el tall amb cisalla les xapes romandran repenjades sobre els bancs i subjectes, per evitar els 
accidents per moviments indesitjables, en especial de les fulles retallades. 
Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge el més ràpid possible per a la seva confirmació 
en la seva ubicació definitiva, i evitar accidents al taller per saturació d’objectes. 
Els trams de conducte, es transportaran mitjançant bragues que les abracin de “boca a boca” per l’interior 
del conducte, mitjançant el ganxo de la grua, per evitar el risc d’esqueixada de la càrrega sobre les 
persones. Seran guiats per dos operaris que els governaran mitjançant caps disposats per a aquest fi. 
Es prohibeix expressament guiar-los amb les mans, per evitar el risc de caiguda pes oscil·lació de la 
càrrega, per xoc o per vent. 
Les planxes de fibra de vidre seran tallades sobre el banc mitjançant fulla de tall. En tot moment 
s’assistirà al tallador per evitar riscs per desviacions i errors. 
Es prohibeix abandonar al terra, ganivetes, tallants, grapadores i reblonadores per evitar accidents per 
trepitjades sobre objectes. 
Els muntatges dels conductes a les cobertes es sospesaran sota règim de vents forts per evitar el 
descontrol de les peces als operaris i a tercers. 
Les canyes a utilitzar en la construcció dels conductes d’escaiola estaran perfectament lliures d’estelles, 
ubicant-ne totes aquelles de que es disposi, en paral·lel en el sentit del creixement, per evitar els riscs de 
talls a l’hora d’estendre sobre elles la pasta d’escaiola. 
Les reixes es muntaran des d’escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per eliminar el risc de caiguda. 
Els conductes a ubicar a altures considerables s’instal·laran des de bastides tubulars amb plataformes de 
treball d’un mínim de 60 cm. d’amplada, voltades de baranes sòlides de 90 cm. d’altura, formades per 
passamans, llistó intermedi i rodapeu. 
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D, Posada a punt i proves: 
Abans de l’inici de la posada a punt, s’instal·laran les proteccions de les parts mòbils, per evitar el risc 
d’atrapaments. 
No es connectaran ni es posaran en funcionament les parts mòbils d’una màquina, sense abans haver 
apartat d’ella eines que s’estiguin utilitzant. Per evitar el risc de projecció d’objectes o fragments. 
Es notificarà al personal la data de les proves en càrrega, per evitar els accidents per fugues o 
rebentades. 
Durant les proves, quan s’hagi de tallar momentàniament l’energia elèctrica d’alimentació, s’instal·larà en 
el quadre un cartell amb la llegenda: “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”. 
Es prohibeix expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol motor o assimilables sense 
abans haver procedit a la desconnexió total de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar  els 
accidents per atrapaments. 

 
Proteccions personals: 

 
Casc de polietilè (preferible amb barbeta) 
Guants de cuir 
Guants de PVC o goma 
Mandil de PVC 
Roba de treball 
Botes de seguretat 
Botes de goma o PVC, amb puntera reforçada i plantilles anti-objectes punxants o tallants 
Faixa elàstica de subjecció de cintura 
Cinturó de seguretat classes A,B i C 

 
A més, al tall de soldadura s’utilitzaran: 
Ulleres de soldador (sempre l’ajudant) 
Elm de soldador 
Pantalla de soldadura de mà 
Mandil de cuir 
Canelleres de cuir que protegeixin els braços 
Manoples de cuir 
Polaines de cuir 

 
 

TREBALLS EN PRESÈNCIA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES EN SERVEI 

Mesures preventives: 
 

• Es procedirà a sol·licitar a la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de flux posta a terra dels 
cables, abans de realitzar els treballs. 

• No es realitzarà cap feina en proximitat a la línia elèctrica, el tall de la qual s’ha sol·licitat, fins a haver 
comprovat que les preses a terra dels cables està conclosa i l’operari de la companyia propietària de la 
línia així ho comuniqui. 

• La línia elèctrica que afecta a l’obra serà desviada del seu actual traçat al límit marcat als plànols. 
• La distància de seguretat respecte a les línies elèctriques que creuen aquesta obra, queda fixada en 5 

m en zones accessibles a la construcció. 
• Abans de començar els treballs, es abalisarà la distància de seguretat de la línia elèctrica per la 

construcció del pòrtic de protecció, segons el següent procediment: 
• Es marcaran mitjançant (taquímetre, teodolit, - vostè defineix -), alineacions perpendiculars a la línia a 

nivell del terra, a la distància de 5 m de separació. 
• Sobre cada alineació es marcarà a cada costat de la línia, la distància de 5 m segons els casos, més de 

50% de l’ample del conjunt del cablejat de l’estesa elèctrica. 
• Sobre els punts així obtinguts, s’aixecaran peus drets (fusta preferiblement) d’una altura de 5 m., en els 

que s’haurà pintat una franja de color blanc a aquella altura sota la línia. 
• El recorregut de gir del braç de la grua torre quedarà limitat al recorregut acotat per la intersecció 

d’aquest, amb la distància de seguretat marcada als plànols. 
• Es prohibeix la ubicació de qualsevol calçat que no sigui aïllant de la electricitat en proximitat amb la línia 

elèctrica. 
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Proteccions personals: 
 

Casc de polietilè aïllant per risc elèctric 
Roba de treball 
Botes de seguretat aïllants de l’electricitat 
Cinturó de seguretat 
Guants de cuir 
Guants aïllants de l’electricitat 
Vestits per a temps plujós  
 

INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS 

 

Anàlisi de riscs: 
 
 
INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caigudes de persones a diferent nivell 
-Caigudes de persones al mateix nivell 
-Caigudes al buit pel forat de l’ascensor 
-Caiguda d’objectes per desplom 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Caiguda d’objectes 
-Cops contra objectes immòbils 
-Cops amb elements mòbils de màquines 
-Cops per maneig d’eines manuals 
-Projecció de fragments o partícules 
-Atrapaments entre peces pesades 
-Trepitjades sobre materials 
-Sobreesforços 
-Contactes tèrmics 
-Contactes elèctrics directes 
-Contactes elèctrics indirectes 
-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
-Exposicions a radiacions 
-Explosions 
-Els inherents a la utilització de soldadura elèctrica, oxiacetilènica o oxitall 
-Incendis 
-Cremades 
-O.R.: manipulació de materials abrasius 
-Malalties causades per agents químics 
-Malalties causades per agents físics 

A 
M 
M 
M 
B 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
B 
M 
B 
M 
M 
M 
B 
B 
B 
B 
A 
M 
M 

M 
G 
M 
M 
L 
G 
L 
G 
G 
G 
G 
L 
G 
G 
G 
G 
L 
L 
G 
M 
G 
M 
G 
L 
G 
G 

4 
3 
4 
4 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 

 
Mesures preventives: 

 
•  El personal encarregat de realitzar el muntatge serà especialista en la instal·lació d’ascensors per 

a edificis. 
•  No es procedirà a realitzar el penjament dels cables de les càrregues portants de la plataforma 

provisional de muntatge, fins a haver-ne esgotat el temps necessari per l’enduriment del punt fort 
de seguretat que ha de suportar el conjunt, sota la bancada superior. 

•  Abans d’iniciar els treballs, es carregarà la plataforma amb el pes màxim que hagi de suportar, 
majorat en un 40% de seguretat. Aquesta prova de càrrega s’executarà a una alçada de 30 cm. 
sobre el fons del forat de l’ascensor, Acabada satisfactòriament, s’iniciaran els treballs sobre 
plataforma. 
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•  Abans de procedir a “estendre els ploms” per al replanteig de guies i cables a la cabina, es 
verificarà que tots els forats d’accés al forat per a ascensors, estan tancats amb baranes 
provisionals sòlides, de 90 cm. d’alçada, formades per passamà, llistó intermedi i sòcol. 

•  La llosa de formigó de la bancada superior del forat d’ascensors, estarà dissenyada amb els 
orificis precisos per a poder realitzar-hi sense risc, les tasques d’aplomament de les guies. 

•  La plataforma de treball mòbil estarà envoltada perimetralment per baranes de 90 cm. d’alçada, 
formades de barra passamans, barra intermèdia i sòcol, dotades de sistema de falcament, cas de 
descens brusc. 

•  La plataforma de treball es mantindrà sempre lliure de retalls i material sobrant que s’anirà apilant 
junt a l’accés exterior de les plantes per a que sigui eliminat per la quadrilla de neteja de l’obra. 

•  Es prohibeix llençar cargols i fragments des de la plataforma al forat de l’ascensor, per tal d’evitar 
risc de cops a altres treballadors. 

•  La plataforma de muntatge, estarà protegida per una visera; resistent antiimpactes. 
•  S’instal·larà una visera de fusta resistent de protecció del pas, sota les plataformes de muntatge 

d’ascensors, que elimini el risc d’accidents per caiguda d’objectes. 
•  El perfil per a penjament de càrregues per a la sala de màquines portarà inscrit amb pintura de 

color blanc, la següent llegenda: “PES MÀXIM DE CÀRREGA ... els kg. que s’hagin calculat 
que  ha  de  suportar  dins  del  coeficient  de  seguretat”, en l’intent d’evitar sobrecàrregues 
inadequades, en operacions puntuals. 

•  Es prohibeix expressament l’aplec de substàncies combustibles sota un tall de soldadura. 
•  L’aplec  de  guies,  portes,  motors  elevadors  i  cabines  d’ascensors,  s’ubicarà  al  lloc  previst 

prèviament, per tal d’evitar el risc per interferència en llocs de pas. 
•  Els elements components de l’ascensor, es descarregaran fleixats o lligats pendents del ganxo de 

la grua. Les càrregues es governaran mitjançant caps subjectes per dos operaris, es prohibeix 
guiar-les directament amb les mans, per tal d’evitar els riscos d’accidents per atrapaments, per 
vessament de la càrrega o per caiguda per empenta de la mateixa. 

•  S’estendran cables d’amarrada pendents de punts forts de seguretat, distribuïts segons detall de 
plànol, en els tancaments de les caixes d’ascensors, dels quals amarrar el fiador del cinturó de 
seguretat durant les operacions a realitzar sobre la plataforma mòbil de la instal·lació. 

•  Les eines a utilitzar estaran en perfecte estat, substituint-ne immediatament aquelles que s’hagin 
deteriorat durant els treballs, per a altres en bones condicions, per tal d’evitar els riscs per fallida 
de l’eina. 

•  La instal·lació dels bastiments de les portes de pas de les plantes, s’executarà subjectes amb 
cinturó de seguretat a punts forts segurs disposats per a tal efecte, segons el detall dels plànols. 

•  Les  portes  es  col·locaran immediatament  estigui  rebut  i  llest  per  a  tal  efecte  el  bastiment, 
procedint a disparar un baldó de tancament de seguretat, o a instal·lar una falca que impedeixi la 
seva obertura fortuïta i els accidents de caiguda pel forat de l’ascensor. 

•  Si per a alguna raó s’haguessin de realitzar treballs sobre de la plataforma de treball al forat de 
l’ascensor, es dotarà a aquesta d’una visera resistent de protecció contra impactes. 

•  Es  prohibeix  durant  el  desenvolupament  de  tota  l’obra,  llençar  deixalles  pels  forats  de  la 
instal·lació dels ascensors, per tal d’evitar els accidents per cops. 

•  La  il·luminació del  forat  de  l’ascensor  s’instal·larà en  tot  el  seu  desenvolupament.  El  nivell 
d’il·luminació en tot el tall serà de 200 lux. 

•  A la porta o sobre el forat que doni accés a la plataforma de treball com a la caseta d’ascensors, 
s’instal·larà un rètol de prevenció de riscs amb la següent llegenda: “PERILL, ES PROHIBEIX 
L’ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA A LA INSTAL·LACIÓ”. 

•  S’habilitarà un quadre elèctric portàtil per a ús exclusiu dels instal·ladors dels ascensors, per tal 
d’evitar solapaments i interferències dels altres oficis en el seu treball, amb el conseqüent risc 
addicional. 

 
Proteccions personal: 

 
•  Casc de polietilè (preferible amb barbeta). 
•  Botes de seguretat. 
•  Guants de seguretat. 
•  Roba de feina. 
•  Botes aïllants (muntatges i proves sota tensió). 
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•  Guants aïllants (muntatge i proves sota tensió). 
Per tall de soldadura a més s’utilitzarà: 
•  Ulleres de soldador (per a l’ajudant). 
•  Elm de soldador. 
•  Pantalla de soldador de mà. 
•  Guants de cuir. 
•  Canelleres de cuir que cobreixin els braços. 
•  Polaines de cuir. 
•  Mandrí de cuir. 

 
 

INSTAL·LACIÓ DE CINTES I ESCALES MECÀNIQUES 

Anàlisi de riscs: 
 
 
INSTAL·LACIÓ DE CINTES I ESCALES MECÀNIQUES 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda al mateix nivell 
-Caigudes a diferent nivell 
-Atrapaments entre elements pesats 
-Cops causats pel maneig d’eines manuals 
-Cops i erosions causats pel maneig de màquines o eines manuals 
-Riscs derivats de la instal·lació elèctrica 
-Riscs derivats de la soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall 

M 
M 
M 
M 
B 
B 
B 

G 
M 
G 
L 
G 
G 
G 

3 
4 
3 
2 
2 
2 
2 

 
Mesures preventives: 

 
•  Els forats en els quals s’hagi d’instal·lar una escala mecànica, es protegiran amb una barana sòlida de 

90 cm. D’altura, formada per passamans, tauló intermig i rodapeu, que es desmuntaran a mesura de 
l’avanç de la instal·lació 

•  En els laterals de l’escala s’establiran plataformes esglaonades en tota la seva longitud, amb una 
amplada mínima de 60 cm i protegides   al seu costat exterior amb un barana de 90 cm d’altura 
formada per passamans, tauló intermig i rodapeu. 

•  Sota el forat del forjat per instal·lar una cinta transportadora de persones, i a una distància sota 
aquesta no superior a 4 m (màxim 6m per sota el pla de treball) s’estendrà una xarxa tensada de 
seguretat anclada a punts forts de la estructura, ubicats segons detalls ens plànols. 

•  Es prohibeix “fer massa” en la pròpia instal·lació que s’executa o en qualsevol altra instal·lació pròxima 
per evitar el risc de contacte amb l’energia elèctrica. 

•  Els elements de gran longitud es descarregaran mitjançant un ganxo de grua, per evitar accidents per 
lliscament  de la carga. Es prohibeix guiar la carga directament amb les mans o el cos, per evitar els 
riscs d’atrapament o de caigudes de la carga 

•  El transport (o canvi d’ubicació) horitzontal de trams pesats mitjançant corrons, es realitzarà utilitzant 
exclusivament el personal necessari (evitant acumulació d’operaris), que empentaran la carga sempre 
des dels laterals, per evitar el risc de caigudes i cops amb els corrons ja utilitzats. 

•  El transport descendent (o ascendent) a partir de corrons ubicats en rampes o en llocs inclinats, es 
dominaran mitjançant “carraques”, que suportaran el pes directe. Els operaris guiaran la maniobra 
des dels laterals, per evitar el risc d’atrapament. 

•  Es prohibeix el pas o acompanyament lateral del transport sobre corrons de les peces pesades, quant 
la distància lliure de pas entre aquestes i els paraments laterals verticals (incloses les pròpies baranes 
de protecció), sigui igual o inferior a 60 cm per evitar el risc d’atrapament pel descontrol de la direcció 
de la carga. 

•  Els “carraques” de suport del pes de l’element ascendent o descendent, s’han d’anclar en llocs segurs 
segons dells en els plànols. 
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•  No es permet l’anclatge “a punts forts” per tracció abans d’esgotar el temps d’enduriment, segons els 
càlculs, per evitar els desploms sobre les persones. 

•  Les caixes que continguin els esglaons i altres materials, es descarregaran sobre plataformes, per 
evitar els desploms durant el transport sobre les persones. 

•  El personal encarregat del muntatge serà especialista en la realització d’aquest treball. 
•  S’instal·larà  un  quadre  elèctric  portàtil,  per  us  exclusiu  dels  instal·ladors  de  cintes  i  escales 

mecàniques, per evitar els solapaments i interferències dels altres oficis amb el seu treball. 
•  Durant la realització de proves i ajustaments de d’instal·lació es mantindran les proteccions dels 

elements mòbils, engranatges i politges. 
 
 
 
 
 

Proteccions personals: 
 

Casc de polietilè 
Botes de seguretat 
Guants de cuir 
Roba de treball 
Botes aïllants de l’electricitat 
Guants aïllants de l’electricitat 

Per els treballs de soldadura a més a més s’utilitzaran: 
Ulleres de soldador 
Pantalla de soldador de mà 
Guants de cuir i proteccions pels braços 
Polaines de cuir 

 

VENTILACIÓ I DETECCIÓ D’INCENDIS 

Anàlisi de riscs: 
 
 
VENTILACIÓ I DETECCIÓ D’INCENDIS 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda de persones. 
-Cops d’objectes. 
-Ferides a les mans. 
-Cremades. 
-Intoxicació. 

M 
M 
M 
B 
B 

G 
G 
L 
G 
G 

3 
3 
2 
2 
2 

 
Mesures preventives: 

 
• Es mantindran, en tot moment, les zones de treball netes i ordenades. 
• S’apilaran les eines i elements de treball de forma que no interfereixin aquest ni els accessos. 
• En  cas  de  desenvolupar-se  treballs  en  nivells  sobreposats,  es  protegirà  adequadament  als 

treballadors dels nivells inferiors. 
• Es seguiran amb tot rigor les disposicions indicades en l’ordenança sobre bastides i escales de mà 

prenent mesures de màxima seguretat 
• Es vigilarà la possible presència de qualsevol tipus d’emanacions que poguessin originar intoxicació. 
• Les escales a utilitzar, si són de tisora, estaran dotades de tirants de limitació d’obertura, si són de 

mà, tindran dispositius antilliscants. En ambdós casos, la amplada mínima serà de 0,5 m. 
• Es podran utilitzar bastides de borriquetes fixes sense traves de fins a 3 m. Per sobre de 3 m. i fins a 

6 m. màxima alçada permesa per a aquest tipus de bastides, s’utilitzaran borriquetes armades de 
bastidors mòbils travats. Tots els taulons que formen la bastida hauran d’estar subjectes a  
les 
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borriquetes i no han de volar més de 0,2 m. L’amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,6 
m. 

• Es prohibirà recolzar les bastides en envans o pilastres acabades de fer, ni en qualsevol altre mitjà 
de recolzament fortuït, que no sigui la borriqueta o cavallet sòlidament construït. 

• L’alçada de les bastides sobre rodes no superarà en 4 vegades el seu costat menor. 
• Per a altures superiors a 2 metres es dotarà a la bastida de baranes de 0,9 m. d’alçada i entornpeu 

de 0,2 m. L’accés a la plataforma de treball serà mitjançant escales de 0,5 m. d’amplada mínima, 
fixes a un lateral de la bastida. 

• Les rodes de les bastides estaran provistes de dispositiu de bloqueig. En cas contrari, es falcaran per 
ambdós cantons. Es recolzaran en superfícies resistents, utilitzant, si fos necessari, taulons o altres 
dispositius de repartiment de pes. 

• Abans de la utilització de les bastides sobre rodes es comprovarà la seva verticalitat. 
• Abans del desplaçament de les bastides, es desallotjaran de personal la plataforma de treball i no hi 

podran tornar a pujar fins que la bastida no estigui situada al seu nou emplaçament. 
• En les bastides penjades exteriors, la fusta que s’utilitzi per a la seva construcció serà perfectament 

esquadrada, sense nusos i altres defectes que afectin la seva resistència. El coeficient de seguretat 
de tota la fusta serà 5. 

• Queda prohibit utilitzar claus de fundició. 
• La càrrega màxima de treball per a cordes serà: 

• 1 kg/mm2 per treballs permanents. 
• 1,5 kg/mm2 per treballs accidentals 

• Les bastides penjades exteriors tindran una amplada mínima de 0,6 m. 
• La distància entre bastida i parament a construir serà com a màxim de 0,45 m. 
• La bastida estarà provista de barana de 0,9 m. d’alçada i entornpeu de 0,2 m. en els seus tres 

costats exteriors. 
• Quan es tracti d’una bastida mòbil penjada es muntarà, a més, una barana de 0,7 m. d’alçada per la 

part que dóna al parament. 
• Sempre que s’intueixi l’execució d’aquest treball en posició assegut sobre la plataforma de la bastida 

es col·locarà un llistó intermig entre la barana i el entornpeu. 
• Les bastides penjades tindran una longitud màxima de 8 m. La distància màxima entre ponts serà de 

3 m. 
• En les bastides de peu dret que tinguin dos o més plataformes de treball, la distància màxima entre 

ponts serà de 1,80 m. La comunicació entre aquestes es realitzarà mitjançant escales de mà que 
tindran una amplada mínima de 0,5 m. i sobrepassaran 0,7 m. l’alçada a salvar. 

• Els pescants utilitzats per penjar bastides es subjectaran a elements resistents de l’estructura. Es 
recomana l’ús de bastides metàl·liques i aparells amb cable d’acer. 

• En les parets, s’hauran de disposar les bastides necessàries perquè l’operari no treballi mai per 
sobre l’alçada de les espatlles. 

• Per a treballs en sostres, es disposarà una plataforma de treball a l’alçada convenient de 10 m2. de 
superfície mínima o igual a la de l’habitació en que es treballi protegint els forats de façana amb 
baranes de 0,90 m. d’alçada i entornpeu de 0,20 m. 

• Les bastides es mantindran en tot moment netes de material que no sigui estrictament necessari per 
a l’execució d’aquest treball. 

• Es prohibirà la col·locació de peces sobre les bastides penjades. 
 

Proteccions personals: 
 

Guants apropiats al tipus de material que es manipuli. 
Casc, mono de treball i ulleres obligatori. 
Si algun dels productes utilitzats resulta tòxic, s’utilitzaran mascaretes amb filtre adequat i es vigilarà 
la concentració ambiental. 
Cinturó de seguretat, per als treballs d’altura. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres mesures de protecció, es dotarà als treballadors 
amb aquestes. 
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URBANITZACIÓ 

 

Anàlisi de riscs: 
 
 
URBANITZACIÓ 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Riscs derivats de la ubicació de l’obra i del seu entorn natural 
-Caiguda de persones des de la màquina 
-Caiguda de persones al mateix nivell 
-Caiguda de persones a diferent nivell 
-Insolacions 
-Sobre esforços 
-Atropellament entre el camió de transport del formigó i la tremuja de la màquina 
-Soroll ambiental 
-Cremades 
-Pols 
-Contactes amb l’energia elèctrica 
-Talls causats pel maneig d’elements amb arestes tallants 
-Talls causats pel maneig de serres elèctriques 
-Trepitjades sobre objectes punxants 
-Projecció de partícules 
-Riscs derivats del trànsit rodat 
-Riscs derivats del treball en condicions meteorològiques extremes 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
M 
M 
M 
M 
B 
M 
M 
M 
B 
B 

L 
G 
L 
G 
L 
L 
G 
L 
L 
L 
G 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

1 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

 
 

Mesures preventives: 
 

• No es permet la permanència sobre la estenedora a cap altre persona que no sigui el conductor, 
per evitar accidents de caiguda 

 
• Les maniobres d’aproximació i abocada de productes asfàltics a la tremuja estarà dirigida per un 

especialista , en prevenció de riscs per inexperiència 
 

• Tots els operaris quedaran davant de la màquina en operacions de reblert de la tremuja , en 
prevenció de riscs d’enganxada durant les maniobres 

 
• Les llindes laterals de la estenedora , en prevenció d’enganxades estaran senyalitzades amb 

bandes grogues i negres alternatives 
 

• Totes les plataformes d’estada o seguiment i ajut a l’estesa asfàltica estaran vorejades de 
baranes tubulars de 90 cm. d’alçada, amb barra intermitja i sòcol de 15 cm. 

 

• Es prohibeix expressament l’accés dels operaris a la regla vibrant durant les operacions d’estesa 
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• Sobre la màquina es situarà un rètol de “ NO TOCAR ALTES TEMPERATURES “, així com 
senyalització de ( perill – foc ) 

 

Al personal que ha de controlar les compactadores se’ls hi lliurarà la següent normativa preventiva: 
 

• Abans  de  posar  en  funcionament  el  picó,  asseguris  que  estan  muntades  totes  les  tapes, 
carcasses protectores i altres elements de seguretat. 

 
• Condueixi el picó en forma d’avançada , eviti els desplaçaments laterals . La màquina pot 

descontrolar-se i produir lesions 
 

• El picó produeix pols ambiental, en aparença lleugera , Regui sempre la zona a aplanar , o utilitzi 
mascareta de filtre mecànic recanviable, antipols 

 
• El picó produeix soroll , Utilitzi sempre cascs o taps antisoroll. Evitarà perdre oïda 

 
• El picó pot agafar-li un peu, utilitzi sempre calçat amb puntera reforçada 

 
• No deixi mai el picó a cap altre operari, per inexpert, pot accidentar-se o accidentar a terceres 

persones. 
 

Proteccions personals: 
 

Casc de seguretat 
Protectors auditius 
Guants de lona impermeabilitzants 
Botes de seguretat 
Faixa per evitar sobre esforços 
Roba de treball adequada 
Armilla reflectant 

 
 
 

JARDINERIA 
 

Anàlisi de riscs: 
 
 
JARDINERIA 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

Caigudes de persones a diferent nivell 
Caigudes de persones al mateix nivell 
Caiguda d’objectes per desplom 
Caiguda d’objectes manipulació 
Trepitjades sobre objectes 
Cops contra objectes immòbils 
Cops per objectes o eines 
Atrapaments per o entre objectes 
Atrapaments per bolcada de màquines 
Sobreesforços 
Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles 
Accidents de trànsit 

B 
M 
B 
M 
A 
M 
M 
B 
B 
M 
B 
B 

G 
L 
L 
L 
G 
L 
L 
G 
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G 
M 
M 
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2 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

 
Mesures preventives 
•  En la manipulació de materials i plantes s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a 

evitar cops, ferides i erosions. 
•  S’han de prendre totes les precaucions a fi d’evitar la caiguda d’objectes durant el transport. 
•  S’ha de comprovar que les eslingues de teixit estiguin ben fixades i que els ramals estiguin 

estesos de la mateixa manera. 
•  No subjectar mai les eslingues en el moment de posar-les en tensió, a fi d’evitar que les mans 

romanguin agafades entre a càrrega i les eslingues. 
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•  Quan la grua està estacionada i ha de realitzar el moviment d’elevació i distribució, abans de 
realitzar la distribució ha d’elevar a una alçada suficient la càrrega (3m per damunt de qualsevol 
objecte). 

•  En el cas en que la grua hagi de desplaçar-se i el recorregut sigui prou llarg, s’ha de realitzar el 
desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i a marxa moderada. 

•  S’ha d’assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d’equilibri. 

•  S’ha de procurar no dipositar les càrregues en zones de circulació. 
•  S’ha de vigilar no agafar les eslingues en dipositar la càrrega. 
•  S’ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de les voreres de talussos. 

 

 
 
 

Proteccions personals: 
•  Cascos de seguretat 
•  Botes de seguretat 
•  Botes de cuiro de seguretat 
•  Granota de treball 
•  Guants de cuiro i lona (tipus americà) 

 
 

MOBILIARI URBÀ 
 

Anàlisi de riscs: 
 
 
MOBILIARI URBÀ 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

Caigudes de persones a diferent nivell 
Caigudes de persones al mateix nivell 
Caiguda d’objectes per desplom 
Caiguda d’objectes manipulació 
Cops contra objectes immòbils 
Cops per objectes o eines 
Projecció de fragments o partícules 
Atrapaments per o entre objectes 
Sobreesforços 

B 
M 
B 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
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3 
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Mesures preventives 
•  En la manipulació de materials i plantes s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a 

evitar cops, ferides i erosions. 
•  S’han de prendre totes les precaucions a fi d’evitar la caiguda d’objectes durant el transport. 
•  S’ha de comprovar que les eslingues de teixit estiguin ben fixades i que els ramals estiguin 

estesos de la mateixa manera. 
•  No subjectar mai les eslingues en el moment de posar-les en tensió, a fi d’evitar que les mans 

romanguin agafades entre a càrrega i les eslingues. 
•  Quan la grua està estacionada i ha de realitzar el moviment d’elevació i distribució, abans de 

realitzar la distribució ha d’elevar a una alçada suficient la càrrega (3m per damunt de qualsevol 
objecte). 

•  En el cas en que la grua hagi de desplaçar-se i el recorregut sigui prou llarg, s’ha de realitzar el 
desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i a marxa moderada. 

•  S’ha d’assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició 
d’equilibri. 

•  S’ha de procurar no dipositar les càrregues en zones de circulació. 
•  S’ha de vigilar no agafar les eslingues en dipositar la càrrega. 
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Proteccions personals: 
•  Cascos de seguretat 
•  Botes de seguretat 
•  Botes de cuiro de seguretat 
•  Granota de treball 
•  Guants de cuiro i lona (tipus americà) 
•  Ulleres antiimpactes 
•  Protecció auditiva (auriculars o taps) 

 
 

POUS I SANEJAMENT 

Anàlisi de riscs: 
 
 
POUS I SANEJAMENT 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caigudes de persones al mateix nivell. 
-Caigudes de persones a diferent nivell. 
-Cops i talls per utilització d’eines manuals. 
-Sobreesforços. 
-Despreniments parets del pou o de la trinxera. 
-Electrocució. 
-Intoxicació per gasos. 
-Explosió per gasos o líquids. 
-Dermatitis  per  contacte  amb  el  ciment.  Infeccions  (treballs  de  proximitats  a 
l’interior o propers a claveguerons o a clavegueres en servei). 

M 
M 
M 
M 
M 
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Mesures preventives: 
•  El sanejament i escomesa a la xarxa general s’executaran segons els plànols del projecte. 
•  Els tubs per la conducció s’apilaran en una superfície el més horitzontal possible sobre jaços de 

taulons, en un lloc determinat i de manera que impedeixi que per qualsevol causa els tubs llisquin 
o rodolin. 

•  Sempre que existeixi perill d’ensorrament o despreniment, es procedirà a entibar. 
• L’excavació del pou s’executarà entubant-lo per tal d’evitar atrapament de persones per 

despreniment de terres. 
•  Es prohibeix la permanència en solitari dins de pous o galeries. 
•  L’ascens  o  descens  dels  pous  es  realitzarà  mitjançant  escales  normalitzades  fermament 

ancorades als extrems inferior i superior. 
•  Els treballadors estaran units a l’exterior mitjançant un cable guia ancorat al cinturó de seguretat 

de manera que permeti bé l’extracció de l’operari estirant, o la seva localització en cas de rescat. 
•  En cas necessari es disposarà d’una manega de ventilació amb impulsió forçada, en prevenció 

d’estats d’intoxicació o asfixia. 
•  La detecció de gas s’efectuarà mitjançant tubs calorimètrics, exposímetres, etc. 
•  Es vigilarà l’existència de gasos nocius. Cas de detecció s’ordenarà el desallotjament immediat, 

en prevenció d’estat d’intoxicació o explosió. 
•  Els pous i trinxeres tindran il·luminació suficient. L’energia elèctrica es subministrarà de 24V. i tots 

els equips seran blindats. 
•  Es prohibeix fumar a l’interior de pous i rases. 
•  Al primer símptoma de mareig a l’interior d’un pou o trinxera es comunicarà als companys i es 

sortirà a l’exterior posant el fet en coneixement del Cap d’obra o Encarregat. 
•  Es prohibeix l’accés a dins del pou a tota persona aliena a la construcció. 
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Proteccions personals: 
•  Casc de polietilè (preferible amb barbeta). 
•  Guants de cuir. 
•  Guants de goma o PVC 
•  Botes de seguretat. 
•  Botes de goma o de PVC 
•  Roba de feina. 
•  Cinturó de seguretat. 
•  Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 

 

XARXA DE CLAVEGUERAM 
 

Anàlisi de riscs: 
 
 
XARXA DE CLAVEGUERAM 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda a diferent nivell. 
-Caiguda a mateix nivell 
-Caiguda d’objectes per desplom (risc específic causat per lliscament de terres no 
coherents i sense contenció) 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Caiguda d’objectes 
-Trepitjades sobre objectes 
-Cops contra objectes immòbils 
-Cops amb elements mòbils de màquines (Risc causat pel moviment d’elements 
mòbils de maquinària de moviment de terres) 
-Cops amb objectes o eines 
-Atrapaments per bolcada de màquines 
-Sobreesforços 
-Contactes elèctrics (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
-Explosions (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
-Incendis (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
-Malalties causades per agents químics (Risc causat per la possible absència de 
suficient oxigen en l’aire o la presència de gasos tòxics o pols) 
-Malalties causades per agents físics (Risc causat per vibracions del dúmper i del 
martell picador i risc causat per nivell de soroll) 
-Malalties causades per agents biològics (Risc causat per l’extracció de terres 
contaminades) 
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Mesures preventives 

 
•  Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de 

caiguda  a  diferent  nivell,  aquesta  tanca  s’instal·larà a  un  metre  de  la  coronació  de  buits  o 
desnivells. 

•  En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions. 

•  En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, pous, etc., s’ha de prohibir el pas de 
maquinària pesada. 

•  Els tubs per a les conduccions s’arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

•  L’aixecament de material s’ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual es subjecta el ganxo de la 
grua, per a facilitat l’enganxall i el desenganxament dels tubs. 
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•  S’haurà de prendre totes les precaucions a fi d’evitar la caiguda d’objectes durant el transport. 
•  S’ha de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
•  No subjecta mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d’evitar que les mans quedin 

atrapades entre la càrrega i els cables. 
•  Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a 

poca alçada i a marxa moderada. 
•  No s’ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d’una zona de pas o treball. 

S’haurà de procurar no dipositar les càrregues en passadissos de circulació. 
•  L’àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 
•  Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l’obra es disposaran a tot el llarg de 

la rasa, en la vorera contrària a on s’arrepleguen els productes de les tanques de vianants que 
s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. De la mateixa manera, es col·locaran sobre les 
rases passos a distància no superior a 50 metres. 

•  Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la 
distància entre els pous de registre resulti om a màxim de 75 m. 

 
Proteccions personals: 
•  Cascos 
•  Botes de seguretat 
•  Granota de treball 
•  Cinturó antivibratori 
•  Botes d’aigua de seguretat 
•  Impermeable 
•  Pantalla facial 
•  Botes de seguretat de cuiro en llocs secs 
•  Botes d’aigua de seguretat en llocs humits. 
•  Guants de lona i cuiro (tipus americà) 
•  Guants de neoprè (treballs d’obra) 
•  Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil 
•  Protecció auditiva (auriculars o taps) 
•  Canelleres 
•  Armilla d’alta visibilitat 
•  Si escau, mascaretes antigàs 
•  Botes de seguretat de goma de canya alta 

 
 
 

XARXA SUBTERRÀNIA D’ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 
 

Anàlisi de riscs: 
 
 
XARXA SUBTERRÀNIA D’ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda a diferent nivell. 
-Caiguda a mateix nivell 
-Caiguda d’objectes per desplom (risc específic causat per lliscament de terres no 
coherents i sense contenció) 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Trepitjades sobre objectes 
-Cops contra objectes immòbils 
-Cops amb elements mòbils de màquines (Risc causat pel moviment d’elements 
mòbils de maquinària de moviment de terres) 
-Projecció per fragments o partícules 
-Atrapament per o entre objectes 

M 
M 
B 

 
B 
B 
B 
B 

 
B 
B 

G 
L 
L 

 
L 
L 
L 
G 

 
G 
M 

3 
2 
2 

 
1 
1 
1 
2 

 
2 
3 
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-Atrapaments per bolcada de màquines 
-Sobreesforços 
-Contactes elèctrics (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
-Explosions (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
-Incendis (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
-Malalties causades per agents químics (Risc causat per la possible absència de 
suficient oxigen en l’aire o la presència de gasos tòxics o pols) 
-Malalties causades per agents físics (Risc causat per vibracions del dúmper i del 
martell picador i risc causat per nivell de soroll) 
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Mesures preventives 

 
•  Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de 

caiguda  a  diferent  nivell,  aquesta  tanca  s’instal·larà a  un  metre  de  la  coronació  de  buits  o 
desnivells. 

•  En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions. 

•  En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, pous, etc., s’ha de prohibir el pas de 
maquinària pesada. 

•  Els tubs per a les conduccions s’arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

•  S’immobilitzarà  els  corrons  dels  cables  perquè  no  es  puguin  desplaçar  rodant,  de  forma 
involuntària. 

•  Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al 
costat de les rases s’haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 

•  S’haurà de prendre totes les precaucions a fi d’evitar la caiguda d’objectes durant el transport. 
•  S’ha de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
•  No subjecta mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d’evitar que les mans quedin 

atrapades entre la càrrega i els cables. 
•  Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a 

poca alçada i a marxa moderada. 
•  No s’ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d’una zona de pas o treball. 

S’haurà de procurar no dipositar les càrregues en passadissos de circulació. 
•  L’àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 
•  Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l’obra es disposaran a tot el llarg de 

la rasa, en la vorera contrària a on s’arrepleguen els productes de les tanques de vianants que 
s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. De la mateixa manera, es col·locaran sobre les 
rases passos a distància no superior a 50 metres. 

•  Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
•  S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovador adequat abans de qualsevol 

manipulació. 
•  Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència 

real en la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols química seca i 
farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de roba de protecció personal. 

•  La col·locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir 
amb la normativa de grues mòbils. 

 
Proteccions personals: 
•  Cascos 
•  Botes de seguretat 
•  Granota de treball 
•  Cinturó antivibratori 
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•  Botes d’aigua de seguretat 
•  Impermeable 
•  Pantalla facial 
•  Botes de seguretat de cuiro en llocs secs 
•  Botes d’aigua de seguretat en llocs humits. 
•  Guants de lona i cuiro (tipus americà) 
•  Guants de neoprè (treballs d’obra) 
•  Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil 
•  Protecció auditiva (auriculars o taps) 
•  Canelleres 
•  Armilla d’alta visibilitat 
•  Guants aïllants 
•  Botes aïllants 
•  Protecció d’ulls i cara 
•  Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant 
•  Perxa aïllant 
•  Ulleres antiimpactes 
•  Protecció de les oïdes 
•  Mascareta amb filtre mecànic antipols 

 
 

XARXA D’ABASTIMENT D’AIGUA I GAS 
 

Anàlisi de riscs: 
 
 
XARXA D’ABASTIMENT D’AIGUA I GAS 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

-Caiguda a diferent nivell. 
-Caiguda a mateix nivell 
-Caiguda d’objectes per desplom (risc específic causat per lliscament de terres no 
coherents i sense contenció) 
-Caiguda d’objectes per manipulació 
-Trepitjades sobre objectes 
-Cops contra objectes immòbils 
-Cops amb elements mòbils de màquines (Risc causat pel moviment d’elements 
mòbils de maquinària de moviment de terres) 
-Projecció per fragments o partícules 
-Atrapament per o entre objectes 
-Atrapaments per bolcada de màquines 
-Sobreesforços 
-Contactes elèctrics (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
-Explosions (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
-Incendis (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
-Malalties causades per agents químics (Risc causat per la possible absència de 
suficient oxigen en l’aire o la presència de gasos tòxics o pols) 
-Malalties causades per agents físics (Risc causat per vibracions del dúmper i del 
martell picador i risc causat per nivell de soroll) 

M 
M 
B 

 
B 
B 
B 
B 

 
B 
B 
B 
M 
B 
B 
B 
B 

 
B 

G 
L 
L 

 
L 
L 
L 
G 

 
G 
M 
M 
G 
G 
M 
M 
G 

 
G 

3 
2 
2 

 
1 
1 
1 
2 

 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

 
2 

 
Mesures preventives 

 
•  En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 

ferides i erosions. 
•  En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, pous, etc., s’ha de prohibir el pas de 

maquinària pesada. 
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•  Els tubs per a les conduccions s’arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

•  Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al 
costat de les rases s’haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 

•  S’haurà de prendre totes les precaucions a fi d’evitar la caiguda d’objectes durant el transport. 
•  S’ha de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
•  No subjecta mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d’evitar que les mans quedin 

atrapades entre la càrrega i els cables. 
•  Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a 

poca alçada i a marxa moderada. 
•  No s’ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d’una zona de pas o treball. 

S’haurà de procurar no dipositar les càrregues en passadissos de circulació. 
•  L’àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 
•  Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l’obra es disposaran a tot el llarg de 

la rasa, en la vorera contrària a on s’arrepleguen els productes de les tanques de vianants que 
s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. De la mateixa manera, es col·locaran sobre les 
rases passos a distància no superior a 50 metres. 

 
Proteccions personals: 
•  Cascos 
•  Botes de seguretat 
•  Granota de treball 
•  Cinturó antivibratori 
•  Botes d’aigua de seguretat 
•  Impermeable 
•  Pantalla facial 
•  Botes de seguretat de cuiro en llocs secs 
•  Botes d’aigua de seguretat en llocs humits. 
•  Guants de lona i cuiro (tipus americà) 
•  Guants de neoprè (treballs d’obra) 
•  Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil 
•  Protecció auditiva (auriculars o taps) 
•  Canelleres 
•  Armilla d’alta visibilitat 
•  Cascos de seguretat 
•  Ulleres antiimpactes 
•  Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues) 

 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Anàlisi de riscs: 
 
 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

Caigudes de persones al mateix nivell 
Projecció de fragments o partícules 
Inhalació o ingestió de substàncies nocives (Risc causat per l’ús de dissolvents) 
Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives (Risc causat per l’ús de 

dissolvents) 
Incendis (Risc causat per l’ús de dissolvents) 
Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles 
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B 
A 
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M 
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3 
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Mesures preventives 
•  S’evitarà en la mesura que es pugui el contacte directe de pintures amb la pell 
•  L’abocament de pintures i matèries primeres sòlides com a pigments, ciments, i altres, es portarà 

a terme des de poca altura per a evitar esquitxades i núvols de pols. 
•  Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació s’allunyaran del treball les fonts radiants de calor, 

en espacial és totalment prohibit de fumar, tenint previst en les proximitats del tall un extintor. 
•  L’emmagatzemament de pintures susceptible d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer en 

recipients tancats allunyant-los de fonts de calor. 
•  S’instal·laran extintors  de  pols  química  seca  al  costat  de  la  porta  d’accés  al  magatzem  de 

pintures. 
•  No s’han d’efectuar treballs de pintura per polvorització amb productes que continguin sulfur de 

carbó, tetraclorur de carboni, arsènic i compostos d’arsènic o més de 1% de benzè o d’alcohol 
metílic. 

•  El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació 
•  Abans d’usar la pintura l’operari s’haurà d’informar de les mesures de seguretat i instruccions del 

tipus i classe de pintura que empra. 
 

Proteccions personals: 
•  Cascos de seguretat 
•  Botes de seguretat 
•  Botes de cuiro de seguretat 
•  Granota de treball 
•  Guants de goma (neoprè) 
•  Mascareta amb filtre químic 
•  Pantalla facial, si escau 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 

Anàlisi de riscs: 
 
 
SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 
RISCOS IDENTIFICATS 

 
PB 

 
SV 

 
GR 

Caigudes de persones a diferent nivell 
Caigudes de persones al mateix nivell 
Caiguda d’objectes per desplom 
Caiguda d’objectes manipulació 
Sobreesforços 
Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles 

M 
B 
B 
M 
M 
M 
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L 
G 
G 
G 
G 
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2 
2 
3 
3 
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Mesures preventives 
•  Les columnes dels semàfors s’arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 

dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin 

•  S’han de prendre totes les precaucions a fi d’evitar la caiguda d’objectes durant el transport. 
•  S’ha de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
•  S’ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la 

mateixa manera. 
•  No subjectar mai les eslingues en el moment de posar-les en tensió, a fi d’evitar que les mans 

romanguin agafades entre a càrrega i les eslingues. 
•  S’ha de realitzar el desplaçaments quan la càrrega es trobi a una alçada suficient per a no trobar 

obstacles. 
•  No s’ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d’una zona de pas o treball. 
•  Els treballs de hissat, desplaçament o col·locació de columna, etc. ha de ser auxiliat per una 

persona que conegui els senyals de comandament de la grua. 
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Proteccions personals: 
•  Cascos de seguretat 
•  Guants de cuiro i lona (tipus americà) 
•  Botes de seguretat 
•  Botes de cuiro de seguretat 
•  Granota de treball 
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RISCS EN LA UTILITZACIÓ DE MITJANS AUXILIARS 

BASTIDES 

Caigudes a peu pla i d’alçada. 
Desplom de bastida. 
Contacte amb energia elèctrica. 
Desplom i caiguda d’objectes. 
Cops per objectes i eines. 
Atrapaments. 
Els derivats de la utilització de taulons de fusta de petita secció o en mal estat. 
Els derivats del desplaçament incontrolat de la bastida sobre rodes. 
Els derivats del patiment d’enfermetats no detectades: epilepsia, vertigen. 

TORRETA DE FORMIGONAT 

•  Caigudes de persones a diferent nivell 
•  Caigudes al buit. 
•  Cops del catúfol de la grua. 
•  Sobreesforços per tranport i nova ubicació 

PLATAFORMA DE SOLDADOR EN ALÇADA 

Caigudes a peu pla i d’alçada 
Caigudes al buit 
Desplom de la plataforma 
Els derivats dels treballs de soldadura 

ESCALES DE MA 

 
•  Caigudes a peu pla i d’alçada 
•  Caigudes al buit 
•  Desplaçament pel incorrecte recolzament 
•  Bolcada lateral per recolzament irregular 
•  Trencament per defectes ocults 
•  Els  derivats  de  les  utilitzacions  inadequades  o  muntatges  perillosos  (acoblament  d’escales, 

formació de plataformes de treball, escales curtes, etc.) 

PUNTALS 

•  Caiguda des d’alçada de les persones durant la instal·lació de puntals 
•  Caiguda d’alçada de puntals per incorrecta instal·lació 
•  Caiguda de puntals durant maniobres de transport elevat 
•  Cops durant la manipulació 
•  Cops a mans i peus 
•  Trencament de puntal per fatiga de material 
•  Desplaçament de puntal per manca de falcat o clavat 
•  Desplom d’encofrats per disposició incorrecta de puntals. 
•  Lesions al cos per utilització incorrecta de grapa de fixació telescòpica. 
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SITGES DE CIMENT O MORTER 

•  Bolcada de sitja durant la càrrega i descarrega del camió o posta en servei 
•  Bolcada per fallida de fonament 
•  Atrapament de persones durant les operacions de càrrega i descarrega 
•  Creació d’ambients pulvorígens 
•  Caigudes d’alçades en operacions de manteniment 
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RISCS EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINARIA D’OBRA 

MAQUINARIA EN GENERAL 

•  Bolcades 
•  Esfondraments 
•  Xocs 
•  Formació d’atmosferes agressives i molestes 
•  Soroll 
•  Explosió o incendis 
•  Atropellaments 
•  Caigudes des de qualsevol nivell 
•  Talls, cops i projeccions 
•  Contactes amb energia elèctrica 
•  Els inherents propis del lloc d’utilització 
•  Els inherents propis del treball a executar 

PALA CARREGADORA O RETROEXCAVADORA 

• Atropellament per mala visibilitat o velocitat inadequada 
• Lliscament de la màquina 
• Màquina en marxa fora de control 
• Bolcada de màquina ( inclinació de terreny excessiva ) Xoc amb altres vehicles 
• Contacte amb línies elèctriques 
• Desploms de talussos o fronts d’excavació 
• Incendis 
• Atrapaments en tasques de manteniment 
• Projecció d’objectes 
• Caigudes de persones des de la màquina 
• Cops, sorolls i vibracions 
• Els derivats de treballs realitzats en ambients pulverulents 

GRUES TORRE 

Durant el muntatge i desmuntatge: 
 
•  Caiguda de persones des de alçades 
•  Caiguda de persones al buit 
•  Cops per utilització d’objectes pesants 
•  Atrapaments, talls 
•  Contactes amb energia elèctrica 

 
Torre en servei i manteniement: 

 
• Bolcada de grua per: 

-Forts vents 
-Incorrecta anivellació de base fixa 
-Incorrecta superfície de recolzament 
-Contrapès inadequat 
-Xoc amb altres grues properes 
-Sobrecàrrega de ploma 
-Fallida humana 

•  Caiguda de persones des de alçades 
•  Caiguda de persones al buit 
•  Incorrecta resposta de botonera 
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•  Atrapaments, talls 
•  Contactes amb energia elèctrica 
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•  Caiguda o desplom de càrrega durant el transport 
•  Cop d’objectes despresos durant l’elevació 

SERRA CIRCULAR 

•  Talls. 
•  Cops per objectes. 
•  Abrasions. 
•  Atrapaments. 
•  Emissió de partícules. 
•  Sobreesforços (tall de taulons). 
•  Emissió de pols. 
•  Soroll ambiental. 
•  Contacte amb l’energia elèctrica. 
•  Rotura del disco de corte por recalentamieno. 
•  Els derivats dels llocs d’ubicació (caigudes, intoxicacions, etc.). 

SERRA CIRCULAR DE TAULA 

• Talls. 
• Cops per objectes. Abrasions. Atrapaments. 
• Emissió de partícules. Sobreesforços (tall de taulons). Emissió de pols. 
• Soroll ambiental. 
• Contacte amb l’energia elèctrica. 
• Rotura del disco de corte por recalentamieno. 
• Els derivats dels llocs d’ubicació (caigudes, intoxicacions, etc.). 

MOLA DE TAULA DE MATERIALS CERÀMICS 

• Projecció de partícules i pols Descàrregues elèctriques Ruptura del disc 
• Talls i amputacions 
• Emisió de pols ceràmica Sobre esforços 
• Soroll 

ENCOFRATS AMB ESTRUCTURES METÀL·LIQUES TUBULARS 

•  Caigudes al mateix nivell 
•  Atrapaments amb materials durant la càrrega i descàrrega 
•  Atropellaments per maquinaria durant la càrrega i descàrrega 
•  Sobreesforços 
•  Cops, contusions i ferides per manipulació manual de material 
•  Caigudes a diferent nivell 
•  Caigudes al buit 
•  Cops al cap per caiguda d’objectes o eines 
•  Aplastament per volcada o desplom de torres 
•  Contactes directes o indirectes amb L.E.A.T. (Línia Elèctrica d’Alta Tensió) 
•  Els propis de grues i sistemes d’elevació 
•  Riscos per interferencies amb tercers 
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GRUP DE SOLDADURA ELÈCTRICA 

• Caiguda des de alçada 
• Atrapaments entre objectes 
• Atrapaments de mans per objectes pesants 
• Els derivats de caminar sobre perfileria en alçada 
• Els derivats de radiacions d’arc voltaic 
• Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics 
• Cremades 
• Emissió de partícules 
• Emissió de pols 
• Contacte amb energia elèctrica 
• Trepitjades sobre materials punxants 

SOLDADURA OXIACETILÈNICA – OXITALL 

 

• Caiguda des de alçada 
• Atrapaments entre objectes 
• Atrapaments de mans per objectes pesants 
• Explosió 
• Incendi 
• Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics 
• Cremades 
• Emissió de partícules 
• Trepitjades sobre materials punxants 
• Els derivats dels llocs de la ubicació 

VIBRADOR 

•  Descàrregues elèctriques. 
•  Caigudes a diferent nivell 
•  Vibracions al cos i extremitats per utilització del vibrador. 
•  Sobreesforços. 
•  Trepitjades sobre objectes punxats. 
•  Soroll. 
•  Esquitxos de pastada als ulls. 

CAMIÓ 

• Atropellament de persones per mala visibilitat o velocitat inadequada 
• Lliscament de la màquina 
• Màquina en marxa fora de control 
• Bolcada de màquina (inclinació de terreny excessiva, flonjalls, etc.) 

Xoc amb altres vehicles 
• Contacte amb línies elèctriques 

Atrapaments en tasques de manteniment 
Caigudes de persones des de la màquina 
Cops, sorolls i vibracions 

• Desprendiment de la càrrega per embragat perillos 
• Cops per la càrrega a paraments verticals o horitzontals 
• Els derivats de treballs realitzats en ambients pulverulents 
• Projecció de partícules a conseqüència del vent i moviment de la carga 
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CONTENIDOR DE RUNA 

• Cops o aplastaments durant la seva ubicació o utilització 
• Erosions en les mans 
• Caiguda d’objectes apilats incorrectament 
• Caiguda de la carga 

MUNTACÀRREGUES 

• Caiguda d’altura. 
• Trencada del cable d’elevació. 
• Caiguda de materials. 
• Electrocució. 
• Enganxades de cames i braços. 
• Altres. 

CABRESTANT MECÀNIC 

•  Caiguda al buit. 
•  Caigudes de la càrrega. 
•  Caigudes de la màquina. 
•  Els derivats de les sobrecàrregues. 
•  Atrapaments. 
•  Contactes amb l’energia elèctrica. 
•  Altres. 

EINES MANUALS 

•  Descàrregues elèctriques. 
•  Projecció de partícules. 
•  Caigudes des d’alçada. 
•  Soroll. 
•  Generació de pols. 
•  Explosions i incendis. 
•  Talls i cops en extremitats 

PISTOLA FIXA-CLAUS 

•  Els derivats de l’alt nivell sonor, pel que la usa i pel personal proper. 
•  Tret inopinat i/o accidental sobre les persones o les coses. 
•  Tret a tercers per total creuament del clau de l’element a rebre el tret. 
•  Els derivats de la manipulació de cartutxos d’mpulsió. 
•  Partícules projectades. 
•  Altres. 

TREPANT PORTÀTIL 

•  Contacte amb l’energia elèctrica. 
•  Atrapament. 
•  Erosions a les mans. 
•  Talls. 
•  Cops per fregaments al cos. 
•  Els derivats del trencament de la broca. 
•  Els derivats del mal muntatge de la broca. 
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•  Caigudes al mateix nivell 
•  Soroll 
•  Pols 
•  Vibracions 

CARRETÓ ELEVADOR DE FORCA 

•  Caiguda des de petites alçades al pujar o baixar de la cabina. 
•  Caigudes a diferent nivell (elevació de persones) 
•  Volcada de la màquina 
•  Atrapament de membres en el manteniment 
•  Aplastament per volcada de la càrrega 
•  Atropellament de persones 
•  Xocs contra vehicles 
•  Soroll 
•  Vibracions 
•  Pols 
•  Accidents de trànsit 

CAMIÓ FORMIGONERA 

•  Atropellament de persones. 
•  Col·lisió amb altres màquines. 
•  Volcada del camió formigonera. 
•  Caiguda a l’interior d’una rasa. 
•  Caiguda de persones des del camió. 
•  Cops pel maneig de les canaletes (empentes als operaris guia). 
•  Caiguda d’objectes sobre el conductor durant les operacions. 
•  Cops al cubell del formigó. 
•  Atrapaments durant les operacions amb les canaletes. 
•  Els derivats del contacte amb el formigó. 
•  Sobreesforços. 
•  Risc d’accident per estacionament a voravia o vies urbanes. 
•  Altres. 

BOMBA DE FORMIGÓ 

• Atropellament de persones 
• Lliscament de la màquina 
• Bolcada de màquina (inclinació de terreny excessiva, flonjalls, fallida dels gats hidràulics etc.)  
• Xoc amb altres vehicles 
• Contacte amb línies elèctriques 
• Caigudes de persones des de la màquina  
• Trencament de canonada o mànega  
• Cops, sorolls i vibracions 
• Els derivats de treballs realitzats en ambients pulverulents 
• Atrapament entre la tolva i el camió formigonera 
• Projecció de formigó i partícules 

CAMIÓ GRUA 

• Atropellament per mala visibilitat o velocitat inadequada 
• Lliscament de la màquina 
• Bolcada  de  màquina  (inclinació  de  terreny  excessiva,  flonjalls,  fallida  dels  gats  

hidràulics, sobrecàrrega de la ploma etc.) 
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• Xoc amb altres vehicles Contacte amb línies elèctriques Atrapaments en tasques de manteniment 
• Caigudes de persones des de la màquina Cops, sorolls i vibracions 
• Els derivats de treballs realitzats en ambients pulverulents 
• Caiguda o desplom de càrrega durant el transpo 
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• Cop d’objectes despresos durant l’elevació. 

DUMPER 

Atropellament per mala visibilitat o velocitat inadequada 
Lliscament de la màquina 
Bolcada de màquina (inclinació de terreny excessiva, flonjalls, etc.) 
Xoc amb altres vehicles 
Caigudes de persones des de la màquina 
Cops, sorolls i vibracions 
Cops amb la manivel·la de posada en marxa 
Els derivats de respirar monòxid de carbó ( en zones mal ventilades o tancades ) 

MARTELL PNEUMÀTIC 

Soroll, pols 
Trencament de mànega sota pressió 
Contacte amb energia elèctrica 
Projecció d’objectes i/o partícules 
Els derivats de la ubicació del lloc de treball 

CORRO VIBRANT AUTOPROPULSAT 

•  Atropellament 
•  Màquina en marxa fora de control 
•  Bolcada de màquina (inclinació de terreny excessiva, flonjalls, etc.) 
•  Xoc amb altres vehicles 
•  Els derivats de treballs realitzats en ambients pulverulents 
•  Vibracions 
•  Els derivats de treballs continuats i monòtons 
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PREVENCIÓ EN UTILITZACIÓ DE MITJANS AUXILIARS 

BASTIDES 

• Les bastides sempre es travaran per evitar balancejos que puguin fer perdre l’equilibri als 
treballadors. 

•  Abans de pujar a la plataforma d’una bastida s’haurà de revisar tota l’estructura per evitar les 
situacions inestables 

•  Els trams verticals es recolzaran sobre taulons de repartiment de càrregues. 
•  Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada i estaran fermament ancorades 

als recolzaments de forma que evitin els moviments de desplaçament i bolcada. 
•  Les plataformes ubicades a més de 2mts d’alçada tindran un mínim de 60 cm. d’amplada i 

estaran fermament ancorades als recolzaments, de tal forma que evitin els moviments 
d’esllavissament o bolcada. 

• Les plataformes de treball permetran la intercomunicació i circulació necessària pel bon 
desenvolupament del treball. 

•  Els taulons que formen les plataformes de treballs seran sense defectes i nets. 
•  No   s’abandonaran   sobre   la   plataforma   de   treball   material   o   eines,   poden   ser   causa 

d’ensopegades o caigudes sobre les persones. 
•  No es tirarà runa directament des de sobre les bastides. 
•  La distancia entre la bastida i el parament de treball no serà superior a 30 cm. 
•  Es prohibeix córrer sobre plataformes o bastides. 
•  Es prohibeix saltar des de la plataforma de la bastida a dins l’edifici sinó és a través d’una 

passera. 
•  S’establiran al llarg i ample dels paraments punts forts on fixar la bastida. 
•  Els contrapesos per bastides penjants es realitzaran de tipus prefabricat amb passador, quedant 

prohibits els contrapesos de piles de sacs, bidons plens d’àrid, etc. 
•  Les tròcoles d’elevació de les bastides penjants es subministraran perfectament enrotllades i 

greixades i tindran la longitud suficient per fer baixar la bastida al terra en qualsevol moment. 
•  Les bastides hauran ser capaces de suportar 4 cops la càrrega màxima prevista. 
•  Les bastides penjants en fase de parada temporal del tall s’hauran de baixar a ras de terra, 

quedant prohibit deixar-les en cotes elevades. 
•  Les bastides s’inspeccionaran diàriament per l’encarregat o vigilant de seguretat, per garantir 

totes les mesures de seguretat. 
•  S’estendran cables de seguretat ancorats a punts forts on lligar el fixador del cinturó de seguretat, 

necessari per la permanència o pas per les bastides. 
 

BASTIDES METÀL·LIQUES TUBULARS 
 
 
•  Els mòduls de partida de les bastides tubulars estaran previstes de base anivelladora sobre 

cargols reguladors , per garantir una major estabilitat del conjunt. 
•  Els mòduls de base es recolzaran sobre taulons de repartiment de càrregues en zones de 

recolzament directa sobre el terreny. 
•  Es prohibeix pastar directament sobre les superfícies de treball de les bastides com previsió de 

caigudes per superfícies lliscants. 

ENCOFRATS AMB ESTRUCTURES METÀL·LIQUES TUBULARS 

Es seguiran estricta i rigurosament les indicacions del projecte de muntatge que deu existir. En el cas 
que no existeixi, l’empresa fabricant/suministrador que instal·li l’encofrat realitzarà el corresponent 
certificat de muntatge. 
Es seguiran les instruccions indicades pel fabricant de l’encofrat en el seu manual de muntatge, que 
deurà arribar juntament amb el material. 
El muntatge de l’encofrat sempre serà realitzat per personal especialitzat. 
En el cas de subministrar-se material per muntatges successius, el fabricant/subministrador 
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organitzarà a l’obra un curset de formació pel personal encorregat d’aquest muntatges, del que 
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quedarà constància en un certificat d’asistència amb la firma de tot el personal intervinent (docent i 
asistent) 
Abans del començament del muntatge, es cumpliran les següents especificacions preventives: 
-Tots els muntadors disposaran dels equips de protecció individual preceptius i sabran utilitzar- los. 
-Verificar l’estat del material, llençant el material defectuos. Si el material no està galvanitzat, 
verificar l’importancia dels punts d’oxidació. 
-No s’utilitzaran elements de diferent fabricació sota cap concepte. 
S’acotarà i senyalitzarà l’àrea de treball, inclosa la zona de càrrega, descàrrega i acopi. 
Tot el material arribarà a l’obra lligat o agrupat de tal manera que s’evitarà el seu desplaçament. 
S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregas suspeses. 
No es manipularan manualment càrregues superiors als 25 kg. 
Abans de l’inici del muntatge es deurà comprobar la idoneitat del terreny (consistència, nivellació, 
etc.) regularitzant-se i assentant-lo en cas necessari. 
Sempre s’instal·laran les bases dels encofrats que es recolzaran sobre taulons de repartiment de 
càrregues a les zones de recolzament directe sobre el terreny. Les bases es clavaran als taulons de 
repartiment. 
Un cop muntatdes les traveses o llarguers de la base es colocarà la primera diagonal horitzontal i es 
procedirà a nivellar la base per garantir la verticalitat del muntatge. 
Es necessari l’us d’arnès de seguretat, anclant el mosquetó a la propia estructura de l’encofrat, del 
nivell inferior més alt ja consolidat. 
Els treballs de muntatge en alçada de l’encofrat es protegiran amb les proteccions individuals i 
colectives pertinents. (Escales d’ascens vertical, línia de vida, plataforma de muntatge, baranes...) 
Els ascensos per la torre es realitzaran per l’interior de la mateixa, mai per l’exterior. 
Instal·lació de red horitzontal anticaigudes. 
 
Muntatge de red horitzontal sobre encofrats amb estructura metàl·lica tubular. 

 
• Es fixarà la red a la coronació de la torre mitjançant mosquetons o anclatges disenyats pel 

fabricant de la red. Els punts d’anclatge seran tots els suports verticals de la torre. 
•  El personal encarregat del seu montatge anirà provist d’arnès anticaigudes. 

TORRETES DE FORMIGONAT 

 
•  L’ascens i descens a la plataforma es realitzarà a través d’una escala de ma soldada 0 ancorada 

als peus drets. 
•  L’ascens a la plataforma es tancarà amb una cadena o barra sempre que es treballi en ella. 
•  La plataforma estarà envoltada d’una barana de 90 cm. d’alçada formada per passamà i barra 

intermitja. 
•  La superfície de la plataforma serà del tipus antilliscant. 
•  Les torretes de formigonat estaran previstes de dues rodes paral·leles fixades una a una als peus 

drets per permetre   un millor canvi d’ubicació. Els peus drets oposats no tindran rodes perquè 
actuïn de fre un cop ubicada la torreta. 

•  Es  prohibeix  el transport de  persones  i/o  objectes  sobre les plataformes de les torretes de 
formigonat durant els canvis de posició en previsió de caigudes. 

ESCALES DE MA 

•  Es prohibeix la utilització d’escales de ma per salvar alçades superiors a 5 m. 
•  Les escales estaran dotades en llur extrem inferior per sabates de goma antilliscants. 
•  Estaran lligades per la seva part superior a l’objecte o estructura a que es vol accedir. 
•  Les escales de ma a utilitzar, s’instal·laran de tal forma que la distancia del recolzament inferior a 

la projecció vertical sigui superior a ¼ de la longitud total de l’escala. 
•  Es prohibeix transportar pesos a ma o sobre esquena superiors a 25 Kg per una escala de ma. 
•  L’accés d’operaris per l’escala es farà d’un en un. 
•  Es prohibeix recolzar les escales de ma en llocs u objectes poc ferms que puguin mermar 

l’estabilitat d’aquest mitjà 
•  L’accés i descens per l’escala es farà frontalment, es a dir mirant els graons de l’escala. 
•  Les escales de ma sobrepassaran 1mt. com a mínim de la superfície u objecte a accedir. 
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•  Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie amb vernissos transparents per tal de 
que no amaguin llurs possibles desperfectes. 

•  Les escales metàl·liques no estaran suplementades per unions soldades. 
•  L’empalmament d’escales es farà amb elements industrials dissenyats per aquest fi. 

ESCALES DE TISORA 
•  Estaran dotades de la articulació superior i topalls d’obertura a la meitat de l’alçada amb una 

cadeneta de limitació d’obertura màxima. 
•  Les escales de tisora s’utilitzaran sempre com a tals, obrin els dos costats. 
•  Les escales en posició d’us estaran totalment obertes per no mermar llur estabilitat. 
•  Les escales de tisora no s’utilitzaran mai com a cavallets per sustentar plataformes de treball. 
•  Sempre es recolzaran en superfícies horitzontals. 

PUNTALS 

•  Els puntals es portaran als talls d’obra en paquets uniformes lligats correctament per evitar 
despreniments innecessaris. 

•  Els puntals telescòpics es transportaran a coll amb els passadors i mordasses instal·lades en 
posició d’immobilitat de la capacitat d’extensió o retracció dels puntals. 

•  Els puntals es clavaran en els taulons inferior i superior per aconseguir una major estabilitat. 
•  Es prohibeix la utilització de trossos d’armadura (caliquenyos) com a substitucions de passadors i 

mordasses en els puntals telescòpics. 

SITGES DE CIMENT I MORTER 

•  L’operació de càrrega i descarrega del camió es realitzarà amb grua, la posició exacta es guiarà 
per dos operaris amb cordes lligades per a tal menester i dirigida per un encarregat. 

•  En previsió de sobrepressions que creïn núvols de pols, el ciment es transvasarà comprimit de 
cisterna a sitja a un màxim de dues atmosferes. 

•  Els accessos a la boca superior de la sitja es realitzaran a través de l’escala vertical, prevista 
d’anells de seguretat anticaiguda. 

•  La part superior de la sitja estarà dotada de ganxos on lligar el cinturó de seguretat. 
•  Les operacions de manteniment a realitzar a l’interior de la sitja es realitzarà per personal 

especialitzat , amb el cinturó de seguretat enganxat a un cable ancorat a la part superior de la 
sitja, en presencia constant d’un vigilant superior. Al costat del comandaments de la sitja s’haurà 
instal·lat un cartell amb la següent llegenda “ Perill, no accionar, homes treballant a l’interior “. 
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PREVISIÓ EN UTILITZACIÓ DE MAQUINARIA 

MAQUINARIA EN GENERAL 

•  Els motors amb transmissió mitjançant eixos i politges estaran dotat de carcassa antiatrapaments. 
•  Els motor elèctrics estaran dotades de carcasses separadores eliminadores del risc de contacte 

directe amb l’energia elèctrica. 
•  Es prohibeix la manipulació de qualsevol element d’una màquina elèctrica estant connectada a la 

xarxa de subministre. 
•  Les màquines amb funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per la 

reparació o substitució, o en el seu defecte assenyalades amb un cartell de “ Màquina avariada “. 
•  Les càrregues de transport suspeses estaran sempre a la vista dels gruistes amb el fi d’evitar els 

accidents per mala visibilitat en la trajectòria de la càrrega. 
•  Els angles de visió deficient de càrrega es supliran amb operaris que mitjançant comunicació de 

radio control guiaran la maniobra. 
•  Totes les màquines d’energia elèctrica estaran dotades de presa a terra en combinació amb els 

disjuntors diferencials. 

MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRA EN GENERAL 

•  Les màquines estaran dotades de fars de marxa endavant i retrocés , servofrè, fre de ma, botzina 
automàtica  de  retrocés  retrovisors  a  ambdós  costats,  pòrtic  de  seguretat  antivolcada  i 
antiinpactes, i un extintor. 

•  Es prohibeix treballar o restar el radi d’acció de la màquina 
•  Es prohibeix el transport de persones sobre la màquina del moviment de terres. 
•  Es prohibeix les tasques de manteniment o reparació amb el motor en marxa 
•  S’instal·laran topes de seguretat al final de recorregut  davant de la coronació de talls els que s’ha 

d’aproximar la màquina. 
•  Es prohibeix l’aplec de terres a menys de 2 mts. del tall d’excavació. 
•  S’evitaran els treballs amb màquines avariades o semiavariades. 
•  Es lliurarà per escrit als maquinistes la següent normativa d’actuació preventiva. 
•  Per pujar i baixar de la màquina utilitzi les escales o accessos per a tal funció 
•  No tracti de realitzar ajustos amb la màquina en funcionament . 
•  No deixi que les persones no autoritzades pugin a la màquina. 
•  No treballi amb la màquina amb avaria o semiavaria, repari-la primer i després realitzi el seu 

treball. 
•  No guardi draps greixats ni combustibles a la màquina, poden incendiar-se. 
•  Es cas d’escalfament del motor, recordi que no s’ha d’anar directament a la tapa del radiador. El 

vapor després, si ho fa, pot causar-li cremades greus. 
•  Recordi que l’oli del motor està calent quan aquest ho està, faci el canvi quan estigui fred. 
•  No fumi quan manipuli la bateria ni quan reposti. 
•  No toqui directament l’electrolit de la bateria amb els dits. 
•  Si ha de manipular el sistema elèctric, desconnecti el motor i extregui totalment les claus del 

contacte. 
•  Abans de soldar canonades del sistema hidràulic buidi-les i netegi-les d’oli, recordi que l’oli del 

sistema hidràulic és inflamable. 
•  No alliberi els frens de la màquina en posició de parada si abans no ha instal·lat les falques 

d’immobilització de les rodes. 
•  Si s’ha d’arrancar la màquina mitjançant la bateria d’un altre prengui les precaucions per eliminar 

les espurnes  dels cables 
•  Vigili la pressió dels pneumàtics, treballi amb la pressió recomanada pel fabricant. 
•  Durant el reblert d’aire de les rodes situïs darrera de la banda de rodadura apartat del punt de 

connexió, recordi que un trencament del conducte de goma o de la boquilla pot convertir el 
conjunt en un fuet. 
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GRUES TORRE 

•  Les grues torres s’instal·laran en el lloc on contempla l’estudi de seguretat. 
•  En cap cas, ni en cap maniobra, serà possible la topada en una l’inia elèctrica aèrea en tensió, en 

cas contrari, caldrà fer la corresponent protecció de la linea elèctrica 
•  Estaran dotades d’un cartell visible que remarqui la càrrega màxima en punta 
•  Estaran dotades d’escala d’ascensió a la corona, protegida per anells de seguretat. 
•  En presencia de turmenta es paralitzaran els treballs amb la grua torre, deixant-la fora de servei 

fins que passi el risc d’agressió elèctrica. 
•  Els gruïstes o maquinistes demostraran llur capacitat professional, quedant prohibida la seva 

utilització per personal no autoritzat. 
•  El contrapès a utilitzar serà el remarcat per el fabricant. 
•  La ploma portarà rètols de distàncies 
•  El muntatge de la grua torre es farà seguit expressament totes les maniobres que el fabricant del 

model en concret hagi marcat, sense ometre ni canviar cap dels mitjans auxiliars o de seguretat 
recomanats. 

• Les grues estaran previstes de mecanismes de limitació de càrrega ( per el ganxo) i de 
desplaçament de càrrega per la ploma. 

•  Els motors elèctrics de les grues estaran previstos de limitadors d’alçada i pes a desplaçar, que 
automàticament tallin el subministre al motor al arribar al límit. 

•  La  substitució  de  cables  deteriorats  es  realitzarà  per  personal  especialitzat,  seguint  les 
instruccions del fabricant. 

•  Els cables utilitzats directa o indirectament en el transport de càrregues suspeses es revisaran 
com a mínim un cop per setmana pel vigilant de seguretat, que ordenarà, previ avís al cap d’obra 
la substitució quan estiguin trencats el 10% dels fils del cable. 

•  Els ganxos de subjecció seran d’acer previstos de pestell de seguretat. 
•  Els ganxos pendents de bragues també tindran pestells de seguretat. 
•  Els contenidors, cubells, etc, tindran marcats visiblement el nivell màxim de reblert i càrrega 

admissible. 
•  Tots els aparells de remunta de càrregues tindran marcada visiblement la càrrega màxima a 

aixecar. 
•  Es prohibeix l’aixecament i transport de persones amb les grues. 
•  Es mantindrà en bon estat les grasses de cables de grues i muntacàrregues. 
•  Els  treballs  de transport de  càrregues en alçada , quedaran suspeses sota règims de vent 

superiors a 60 km/h, o el senyalat pel fabricant si fos més restrictiu. 

CABRESTANT MECÀNIC 

•  La màquina desposarà d’instruccions d’ús i manteniment. 
•  Abans de començar el treball es comprobarà l’estat dels accesoris de seguretat, el cable de 

suspensió de càrregues i les eslingues. 
•  No situar-se sota les càrregues suspeses. 
•  No es produiran simultaneament moviments d’elevació o descens i gir. 
•  Queda prohibit arrosegar càrregues pel terra, fer tracció oblicua o deixar càrregues suspeses amb 

la màquina parada, al igual que intentar elevar una càrrega anclada a terra o algun altre punt. 
•  Es comprobarà l’existencia de limitador de recorregut. 
•  Serà visible un cartell amb el pes màxim a elevar. 
•  Es disposarà a la màquina de la barana devantera que normalment disposen. 
•  Els operaris que recepcionen la càrrega deuran dur cinturons de seguretat anticaigudes anclats a 

punts resistents independents de la màquina. 
•  Els elements mobibles estaran protegits amb carcases. 
•  Per l’elevació s’utilitzaran recipients adequats. 
•  El cable es revisarà diariament. 
•  El ganxo de suspensió de càrregues serà de tancament de seguretat i estarà en bon estat. 
•  El cable d’alimentació es trobarà en perfecte estat. 
•  El motor estarà correctament protegit. 
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•  Al finalitzar la jornada es posaran els comandaments a zero, no es deixaran càrregues suspeses i 
es desconectarà la corrent. 

MAQUINES I EINES EN GENERAL 

•  Les màquines elèctriques estaran protegides per doble aïllament elèctric. 
•  Les màquines amb capacitat de tall tindran el disc protegit amb carcassa antiprojeccions. 
•  Les eines a utilitzar amb compressor estaran dotades de camises insonoritzades per disminuir el 

soroll. 
•  Es prohibeix la utilització de màquines i eines per personal no autoritzat per evitar accidents per 

imperícia. 
•  Es prohibeix deixar màquines de tall o taladres abandonades al terra. 

SERRA CIRCULAR DE TAULA 

•  Les  serres  no  s’ubicaran  a  distancies  menors  a  3  mts.  del  llindar  dels  forjats,  sinó  estan 
expressament protegits per xarxes. 

•  No s’ubicaran en arees de transport de càrregues elevades. 
•  Les serres estaran dotades de: 
•  Carcassa de cobriment del disc 
•  Tall divisor de disc 
•  Element d’empenta de la peça a tallar i guia 
•  Carcassa de transmissió per politges 
•  Interruptor estanc 
•  Presa de terra. 
•  La alimentació elèctrica es realitzarà a mercè de mànegues antihumitat. 
•  Es prohibeix ubicar la serra a llocs embassalats. 
•  En posició de funcionament, la serra estarà quartada de mobilitat 
•  Al tallar el subministrament d’energia elèctrica, el full, s’ha d’aturar en menys de 10 segons 

MOLA DE TAULA DE MATERIALS CERÀMICS 

• Les moles de taula de material ceràmic estaran dotades dels següents elements de protecció: 
Carcasa protectora del disc. 

• Resguards en tots els elements mobibles (politges, part inferior del disc, corretges...) 
Interruptor estanc. 

• Protecció tèrmica a cada fase del motor. 
Presa de terra, a través del quadre elèctric. 

• Abans de posar en servei la mola, l’operari deurà verificar que no estigui anulada la conexió a 
terra, i que el disc de tall no estigui fisurat. 

• Les operacions de manteniment i canvi de disc el realitzarà personal especialitzat. 
La peça a tallar mai es presionarà contra el disc, sinó que es lliscarà suaument. 

• La mola de taula de material ceràmic serà utilitzada únicament per personal autoritzat, el qual 
realitzarà les instruccions d’actuació. 

• En cas de no ser del tipus de tall sota xorro d’aigua, es prendran les següents precaucions: 
Ubicar la màquina en zones ben ventilades, a ser possible a l’intemperie. 

• L’operador en tot moment disposarà de mascareta antipols. 
• Per disminuir l’emisió de pols es convenient mullar el material ceràmic. 
• Es recomanable utilitzar moles de materials ceràmic dotatdes amb equips d’aspiració de pols. 

GRUP SOLDADURA ELÈCTRICA 

 
•  Els pilars i bigues “ presentats” es mantindran subjectes fins a finalitzar la soldadura. 
•  Es suspendran els talls d’obra amb soldadura a l’exterior en regim de pluges, en prevenció de 

riscs elèctrics. 
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•  El  personal  encarregat  de  soldar  acreditarà  la  seva  especialització  amb  la  documentació  i 
homologació pertinent. 
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SOLDADURA OXIACETILÈNICA, OXITALL 

 
•  El  subministre  i  transport  intern  de  les  bombones  de  gasos  liquats  s’efectuarà  segons  les 

següents condicions : 
-Les vàlvules de tall tindran la corresponent caputxa. 
-No es barrejaran botelles de gasos diferents. 
-Es transportaran sobre carros engaviats en posició vertical i lligades 

•  Es prohibeix fer aplec de bombones de gasos al sol. 
•  Les botelles no s’abandonaran ni abans ni després de la seva utilització. 
•  El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra. 
•  El vigilant de seguretat vigilarà que es mantinguin verticals en tot moment les botelles d’acetilè i 

gasos liquats. 
•  Els metxeros estaran provistos de vàlvula antiretorn, per evitar possibles explosions. 
•  Es prohibeix fumar mentre s’estigui soldant, tallant o manipulant les botelles 

VIBRADOR 

L’operació de vibrat s’efectuarà sempre des d’una posició estable. 
La mangura d’alimentació des del quadre elèctric estarà protegida, si travessa zones de pas. 
En general, les mesures preventives seran les mateixes que per a l’estructura de formigó i per als 
“treballs de formigó en general”. 

CARRETÓ ELEVADOR DE FORCA 

•  Els carretons elevadors utilitzats disposaran del marcat CE 
•  A  la  cabina  de  l’operador  del  carretó  estarà  permanentment  el  manual  d’instruccions  i 

manteniment del fabricant. 
•  L’operador del carretó elevador estarà autoritzat expressament pel maneig del mateix i tindrà la 

categoria d’oficial de 2a com a mínim. 
•  Els carretons elevadors s’utilitzaran en les condicions previstes pel fabricant. 
•  L’utilització d’accesoris i la seva instal·lació al carretó es farà segons les condicions previstes pel 

manual del fabricant. 
•  Les comprovacions periòdiques, manteniment i reparacions seran les indicades pel fabricant, 

realitzades pel personal i tallers autoritzats. 
•  Està prohibit el transport de persones sobre el carretó. 
•  Està prohibida l’elevació de persones sobre les forques i el realitzar treballs sobre aquestes, a no 

ser que estigui equipada amb les corresponents barquetes previstes pel fabricant del carretó, o bé 
adaptant-ne d’altres, amb el corresponent marcat CE, i segons les instruccions de muntatge i ús 
del fabricant de la mateixa. 

•  No sobrecarregar mai el carretó elevador, respectant escrupulosament el diagrama de càrregues 
del vehicle. 

•  Està prohibida l’aproximació excesiva del vehicle a talls del terreny sense protegir (topes de 
retrocés o vallat de protecció al costat del llindar). 

•  Està rigurosament prohibit maniobrar el carretó desde l’exterior. 
•  Les càrregues a transportar/elevar amb les forques es trobaran paletitzades, empaquetades en 

caixes o flexades segons els casos. 
•  Quedarà prohibit circular amb càrregues elevades. Durant els desplazaments la càrrega estarà 

baixa (≈ 15 cm. de terra), amb el màstil completament inclinat cap a la cabina. 
•  L’operador sempre deu mirar en el sentit de la marxa del vehicle, inclòs a les operacions de 

càrrega i descàrrega. 
•  Està prohibit el desplazament i estança de treballadors a l’entorn d’un carretó amb càrregues 

elevades. 
•  Quan es circuli darrera d’altres vehicles, respectar la distància de seguretat, considerant per a 

determinar aquesta la forca i la càrrega despaçada. 
•  Si una càrrega voluminosa redueix la visibilitat, circular marxa enrere. 
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•  Durant les parades puntuals o al finalitzar la jornada de treball, aparcar el carretó en zones que no 
representi un obstacle pels demes treballadors. Parar el motor, retirar la clau (en possessió de 
l’operador únicament), arrepenjar la forca a terra, colocant els comandaments en punt mort, fre 
d’immovilització. En el cas d’aparcar en plans inclinats calçar els rodes. 

•  Durant les operacions de repostatge el motor romandrà parat, estant prohibit fumar o encendre 
espurnes o flames als voltants. 

•  En cas de fuites, asecar curosament el combustible abans de posar en marxa el carretó. 
•  Sota cap concepte, realitzar operacions de reparació o manteniment amb el vehicle engegat, amb 

l’ungla aixecada o carregada. 
•  El conductor del carretó no deu abocar-se fora del contorn del carretó. 
•  No circular a velocitat excesiva i realitzar maniobres perilloses. 
•  En locals amb risc d’explosió, els carretons a utilitzar deuen disposar de sistemes apagaespurnes. 
•  El carretó disposarà de senyalització acústica marxa enrere. 

CAMIÓ DE TRANSPORT 

•  Les operacions de càrrega i descarrega de camions s’efectuarà en els llocs assenyalats en els 
plànols. 

•  Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del camió, a més a més d’haver posat el fre 
de ma s’instal·laran falques a les rodes en previsió de fallides mecàniques. 

•  Totes les operacions de càrrega i descàrrega estaran guiades per un especialista. 
•  El curull màxim per materials solts no superarà una pendent del 5% i es cobrirà amb una lona en 

previsió de desploms. 

BOMBA DE FORMIGONAT 

•  El personal encarregat de la bomba serà especialista en la utilització i manteniment. 
•  Els  dispositius  de  seguretat  de  la  bomba  estaran  sempre  en  perfectes  condicions  de 

manteniment. 
•  La bomba de formigonat només es podrà utilitzar pel bombatge de formigó. 
•  La zona de bombatge quedarà aïllada als vianants. 

CAMIÓ GRUA 

•  Abans de començar les tasques de càrrega i descàrrega s’instal·laran falques immobilitzadores de 
les 4 rodes i gats estabilitzadors. 

•  Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista. 
•  Els ganxos estaran dotats de pestells de seguretat 
•  Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admissible marcada per el fabricant del camió, en 

funció de l’extensió del braç grua 
•  El  gruista  tindrà  en  tot  moment  a  la  vista  la  càrrega  suspesa  i  en  cas  d’impossibilitat,  les 

maniobres estaran dirigides per un senyalista. 
•  Es prohibeix estacionar el camió grua a menys de 2mts. del tall d’excavació. 
•  Es prohibeix arrossegar o fer estirades de la càrrega amb la grua. 
•  Es prohibeix el treball i/o permanència sota les càrregues en suspensió. 

DÚMPER 

•  El personal encarregat de la conducció serà especialista en llur utilització. 
•  Es prohibeixen els curulls del cubell del dúmper que impedeixin la visibilitat frontal. 
•  No es transportaran peces que sobresurtin lateralment del dúmper. 
•  Es prohibeix conduir dúmpers a més de 20 km/h. 
•  Els dúmpers tindran grafiada la càrrega màxima admissible. 
•  Es prohibeix el transport de persones sobre dúmpers. 
•  Els dúmpers estaran dotats de fars de marxa i retrocés. 

 



 109 

COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC. 

•  El moviment del compressor es farà a una distancia superior a 2mts. del llindar de les terres. 
•  El transport en suspensió es farà amb bragues subjectes a 4 punts del compressor, de tal forma 

que quedi garantitzada l’estabilitat de la càrrega. 
•  Els compressors a utilitzar en aquesta obra seran del tipus silenciós. 
•  La càrrega de combustible es farà amb el motor parat. 
•  Cada tall d’obra de martell estarà format per dues quadrilles que es tornaran cada hora per evitar 

lesions per permanència continuada ales vibracions. 
•  El personal a utilitzar els martells seran especialistes, per prevenció de riscs per imperícia. 

CORRO VIBRANT AUTOPROPULSAT 

•  Els conductors seran operaris especialistes. 
•  No s’accedirà a la màquina enfilant-se pels rodets. 
•  Es prohibeix l’abandó del rodet amb el motor en marxa. 
•  No es transportaran persones alienes a la conducció de la màquina. 
•  La màquina tindrà focus i llum de retrocés 
•  Es prohibeix dormitar a l’ombra del rodet estacionat. 
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INSTAL·LACIONS INHERENTS A L’OBRA 

TANCA DEL SOLAR 

Al perímetre de l’obra es construirà una tanca per delimitar la zona de treball de la via pública. 
Aquesta tanca reunirà les condicions següents: 
• Tindrà 2 metres d’alçària, com a mínim. 
• Estarà situada a 1,5 metres de la vora del buidat. 
• Es col·locarà il·luminació advertint del perill i quedarà garantit l’impediment d’accés de 

persones alienes a l’obra. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL 

 

Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció és el de posta a 
terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials) 
Tots els conductors utilitzats seran aïllats amb goma o policlorur de vinil i sense defectes apreciables 
(repelons, rascades...) 
La distribució des de el quadre general d’obra als quadres secundaris (o de planta), s’efectuarà 
mitjançant canalitzacions enterrades, sempre que es pugui. 
La xarxa de cables per creuar vials d’obra es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant una cubrició 
permanent de taulons que tindran per objectiu protegir mitjançant repartiment de càrregues i senyalar 
l’existència del “pas elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa mínima serà entre 40 i 60 cm; el 
cable anirà protegit en l’interior d’un tub rígid de formigó o plàstic. 
En el cas d’efectuar empalmes entre manegues es tindrà en compte: 
Sempre estar elevats del terra. 
Els  empalmes  provisionals  entre  manegues  s’efectuaran  amb  conexions  normalitzades 
estanques antihumitat. 
Els empalmes definitius es realitzaran utilitzant caixes d’empalmes normalitzades estanques de 
seguretat. 
Las manegues “allargables”, deuran cumplir: 
Per curts períodes de temps o actuacions puntuals, podran portar-se esteses pel terra però 
arrambades als paraments verticals. 
S’empalmaran mitjançant conexions normalitzades estanques antihumitat o fundes aillants 
termorretràctils, amb protecció mínima contra xorros d’aigua. 
 
Normes de prevenció per interruptors: 
S’ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Els interruptors s’instal·laran en el interior de caixas normalitzades, provistes de porta d’entrada 
amb pany de seguretat. 
Les caixes d’interruptors portaran adherida sobre la porta una senyal normalitzada de perill. 
Les caixes d’interruptors seran penjades, bé pels paraments verticals o peus drets estables. 
 
Normes de prevenció tipus per quadres elèctrics: 
Seran de tipus intemperie, amb porta i pany de seguretat (amb clau). 
Tot i ser de tipus per intemperie, es protegiran del aigua de pluja amb viseres eficaces com a 
protecció adicional. 
Els quadres elèctrics tindran la carcasa conectada a terra. 
Les presses de corrent seran per conexions normalitzades blindades per intemperie. 
 
Nomes de prevenció tipus per les preses d’energia 
Les preses de corrent aniran provistes d’interruptors de tall omnipolar que permeti deixar-les 
sense tensió quan no hagin de ser utilitzades. 
Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució mitjançant clavijas 
normalitzades blindades (protegides contra contactes directes). 
Cada presa de corrent subministrarà energia a un sol aparell, màquina o màquina-eina. 
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Les preses de corrent no seran accessibles sense l’utilització d’eines especials o estarn incloses 
sota coberta o armaris que proporcionin un grau similar d’inaccessibilitat. 

 
Nomes de prevenció tipus per la protecció dels circuits 
La instal·lació poseirà tots els interruptors automàtics definits en el projecte com necessaris: el seu 
càlcul s’ha efectuat sempre minorant amb el fi de que actúen dintre del marge de seguretat; es a dir, 
abans de que el conductor al que protegeixen arribi a la càrrega màxima adminisble. 
Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics. 
L’enllumenat portàtil s’alimentarà de 24 v. mitjançant transformadors de seguretat, preferentment 
amb separació de circuits. 

 
Nomes de prevenció tipus per les preses de terra. 
En cas de tenir que disposar d’un transformador a l’obra, serà dotat d’una presa de terra ajustada als 
reglament vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora a la zona. Les 
parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 
El neutre de l’instal·lació estara posat a terra. 
La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a trevés d’una pica o placa a ubicar junt al quadre 
general, desde el que es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. Quan la presa 
general de terra definitiva del edifici es trobi realitzada, serà aquesta la que s’utilitzi per la protecció de 
la instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

ABASSEGAMENT DE MATERIALS 

Com a norma general els llocs d’abassegament han d’estar perfectament estudiats i distribuïts 
S’han d’ubicar sobre superficies el més planes possibles, inclus si fos necessari es crearà una 
superficie apropiada 
És precís una bona il·luminació dels camins i zones d’abassegament, sense descartar la 
senyalització si és necessaria 
Els materials s’han de ubicar de tal manera que no resulti dificultosa la maniobra de carga i descarga, 
tant respecte als propis materials, com en qualsevol element de l’obra 
Els materials els col·locaran correctament per garantir la seva estabilitat 
No s’ubicaran en llocs que supossin un obstacle per la lliure circulació per l’obra, i evitant que el 
personal circuli per zones de risc (com per exemple, limits de forjats, forats, zones en possible 
caiguda de materials, o de caigudes al mateix nivell per falta de neteja, etc) 
Es depositaran en punts que no comprometin la resitència de la superficie de suport 
S’han de seleccionar els materials, ja que si les seves característiques són diferents pot provocar 
esllavissaments i caigudes de materials i en conseqüència cops, talls, atrapaments, etc. 
S’ha de preveure les dimensions d’alguns materials (per exemple panells per encofrar) per evitar la 
possibilitat de bolcada ja sigui per l’acció del vent com per un suport inestable. Per tant, es millor no 
col·locar-los verticalment, sinó horitzontalment sobre el terreny. 
Els sacs de ciment, guix, etc, s’han de col·locar en fileres entrecreuades i no més de 8 files. 
Les biguetes s’han d’apilar interpossant taulons que facilitin la carga i descarga, ja que també 
proporcionaran estabilitat 
L’acció del vent pot alterar l’estabilitat d’un acopi i causar el desplaçament o caigudes de peces. No 
és aconsellable realitzar abassegaments en dies de fort vent, sinó és que estan ben controlats. 
L’emmagatzematje de productes inflamables ha de ser aïllat i sobretot apartat de llocs on es 
produeixin flames, espurnes, etc. Han d’estar senyalitzats i proveïts d’un extintor polivalent. 
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PREVENCIÓ D’INCENDIS A L’OBRA 

En els treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, 
on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i localització del treball, així com l’equip a usar, 
s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 
vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 
adequats. 
La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 
necessàries perquè el procés productiu no es pari. La resta es guardarà en locals diferents al de 
treball, i en cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els 
locals i recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes 
Químics. 
S’instalaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en que s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc...). 
Es  col·locaran vàlvules  antiretorn  de  flama  al  bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE- AP7 del 
vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, utilització, inici del servei i condicions particulars de gasos inflamables. 
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles, d’aquí la importància de l’ordre i la neteja. Existirà 
una senyalitzacióindicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 
Normalment, i per motius de funcionalitat i organització de talls, es solen emmagatzemar en recintes 
separats els materials que han de ser utilitzats en oficis diferents. Aquest principi bàsic és favorable a 
la protecció contra incendis i han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels 
altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
La  maquinària,  tant  fixa  com  mòbil,  accionada  per  energia  elèctrica,  ha  de  tenir  les 
correccions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixes, se l’haurà de proveïr d’aïllament 
a terra. Tots els devessalls, encellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser apartats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
Les operacions de transvassament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de 
l’influència d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 
Quan es transvassin líquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els motors accionats 
amb el combustible que s’està transvassant. 
Quan es fan regates o forats per pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar 
el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de 
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació 
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanqueitat contra fum, 
calor i flames. 
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles altres en que es manipuli una 
font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la 
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com de sorra i terra a  on  es  maneguin  
líquids  inflamables,  amb  l’eina  pròpia  per  estendre-la.  En  el  cas  de  grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
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PREVENCIÓ DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i s’adoptaran 
les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant una 
tanca i les indicacions necessàries . 

 
Es tindrà en compte principalment: 
• La circulació de la maquinària a prop de l’obra 
• La interferència de feines i operacions 
• La circulació de vehicles prop de l’obra 

 
En el cas del trencament d’alguna instal·lació d’una Companyia de Serveis, el millor es no intervenir 
directament, si no avisar al servei d’urgències i manteniment d’ella mateixa. 

 
Abocaments 
En  les  rieres  i  desaigües,  estarà  totalment  prohibit,  l’abocament  de  sòlids  i  fluids.  Entre  ells, 
productes d’excavacions i enderrocs, roques, llots, formigó, fusta, perfils metàl·lics, ferralla, cautxú i 
materials plàstics, productes naturals o sintètics, prefabricats i vidres. 

 
Igualment,  estarà  totalment  prohibit  l’abocament  de  productes  bituminosos  i  els  seus  possibles 
aditius, detergents i altres productes químics utilitzats en la construcció, pintures, disolvents, greixos i 
olis. 

 
Per la retirada d’aquesta runa, si lla produïs l’obra, es clasificaria d’acord amb la normativa segons la 
Junta de Residus de la Generalitat, que estendrà. 

 
Pols 
En totes les obres amb moviment de terres és inevitable la producció de pols. 
S’haurà de regar adequadament per tal d’evitar polseguera, no només pel seu risc de danys a la 
salut, sinó per reduir la visibilitat i provocar accidents de circulació 

 
Fums 
No és adequat cremar res a l’obra, per tant només es poden produir per escapaments de màquines i 
vehicles. 

 
És poc econòmic retressar el canvi de filtre i posta a punt d’un vehicle, per la seva pèrdua de 
potència i augment del consum de combustible, circunstàncies que augmenten la producció de fums. 

 
Per tal d’escalfar menjars es disposarà a l’obra d’escalfadors elèctrics de placa metàl·lica. 
Està prohibit encendre fogueres fora dels recintes adequats. 

 
Sorolls 
Es procurarà que les màquines de l’obra productores de soroll, tals com compressors, grups 
electrògens i tractors, mantinguin les seves carcasses atenuadores en la seva posició tancada, i 
s’evitarà en la mesura que sigui possible el treball nocturn. Quan aquestes siguin de lloguer s’haurà 
de fer constar que siguin silencioses. 

 
Enlluernament 
Tot i que no es considera un agent contaminant, la llum intensa mal orientada pot afectar a l’usuari 
de les vies públiques i al conductor a l’obra, provocant accidents de trànsit. 

 
Els focus d’ilumincació intensa d’obra han de situar-se a una alçada i posició adequades i el seu 
millor empleçament és sobre les torres d’elevació hidràulica, tipus “girafa” amb panell mòbil de 6 
llànties de 1,5 KW, que permet il·luminar una part important de l’obra des d’una alçada d’uns 6 m, 
en grues torre, etc. 
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Deixalles 
La experiència indica que no és suficient disposar d’un contenidor (tipus bidó amb tapa), junt al 
menjador de l’obra. Per mantenir neta l’obra serà necessari col·locar-ne algun més per a talls d’obra 
coberts,  tals  com  les  obres  de  fàbrica,  on  és  freqüent  trobar  personal  que  no  es  desplaça al 
menjador. 

 
Fang 
En tota obra on hi hagi moviment de terres, és habitual trobar fang després d’un dia de pluja. Tenint 
en compte el risc de pèrdua de control d’un vehicle al passar sobre el fang és molt important la seva 
eliminació, sobretot, contemplant la possibilitat  de que vehicles de l’obra traslladin en els seus 
pneumàtics fang als vials públics. S’adoptaran les mesures oportunes per eliminar aquest risc. (Es 
recomana una zona de neteja de pneumàtics sobre estesa de grava a la sortida de l’obra a la via 
pública). 

 
Un petit cordó de guix sobre l’asfalt bordejant el tancament de l’obra, pot retenir la terra 
d’arrossegament que aniria a parar a la calçada. 

 
Fauna 
Mental·lització a tot el personal obrer de mantenir una actitud respectuosa amb els animals de 
l’entorn de l’obra. 

 
Es procurarà interferir el mínim possible en el desenvolupament de la seva vida, i es cooperarà amb 
els tècnics de medi ambient dels organismes oficials. 

 

PLA D’ORDRE, MANUTENCIÓ I NETEJA 
Contempla: 

 

Les formes d’aprovisionament, arreplec, transport i l’ordre i organització dels mateixos. 
Els medis auxiliars emprats (eslingues, palonniers, barees, plataformes de descàrrega, etc.) 
Els sistemes de neteja i evacuació de rebuigs. 

 
Formes d’Aprovisionament: 

 

Lligat a l’accés de l’obra, estarà convenientment situat en zones que no produeixi interferències amb 
altres activitats de l’obra i convenientment senyalat i acotat. 

 

Els arreplegaments hauran de tenir les garanties d’estabilitat i protecció adequades, per evitar 
esllavissades, cops i talls. 

 

Formes o maneres de transport: 
 

Els materials o elements sols, emprats tant per construir com incorporats a la construcció, hauran 
d’anar empaquetats adequadament en bosses, caixes o contenidors que evitin l’esllavissada dels 
mateixos. 

 

En els casos en que els subministraments vinguin sols, l’obra haurà d’empara els contenidors, 
batees, eslingues, palonniers, etc., adequats. 

 

Les grues, muntacàrregues i gruetes o firafes emprades per l’elevació i transport de materials, 
hauran d’estar instal·lades adequadament i ser utilitzades per el personal adequat i designat. 

 

En les diferents plantes hauran d’existir les plataformes de desembarcament de materials, 
adegudament instal·lades i protegides i d’acord amb el pes i esforç que hagin de suportar. 

 

per als transports horitzontals s’hauran d’emprar els mitjans auxiliars necessaris i adequats. carretes, 
etc. 

 

En tots els casos, les càrregues a transportar seran adequades per la resistència mecànica i estàtica 
dels equips i mitjans auxiliars emprats per al transport, rebuda i suport de les mateixes. 
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Sistemes de Neteja i Evacuació: 
 

Les deixalles i materials sobrants de l’obra s’evacuaran de les zones en que es produeixin, per el que 
s’haurà de fer la previsió dels mitjans auxiliars necessaris per aquest fi: batees, contenidors, sacs, 
baixants de runes, etc. S’haurà de seguir la sistemàtica legal (Decret 201/1994 de la Generalitat de 
Catalunya) per l’eliminacióde residus produïts per l’activitat de la construcció. 

S’evitarà la formació de pols regant-se, si és necessari, durant les feines de recollida i evacuació. 

Totes les zones de circulació i treball hauran de mantenir-se en les necessàries condicions d’ordre i 
neteja. 

 

PLA D’EMERGÈNCIA 
 

Pel Pla d’Emergència es seguiran principalment els següents punts: 
 

• Trucar als Bombers o Serveis Públics que es considerin necessaris. 

Paral·lelament es deurà: 

• Detenir els treballs. 
 

• Deixar la Zona de treball en condicions de seguretat, especialment: 
 

• Desconectar  equips  o  màquines  que  estiguessin  utilitzan  i  deixar-les  en  les  condicions 
convenients per aquests casos. 
 

• Apagar posibles punts calents 
 

• No deixar obstacles en els carrers o llocs de trànsit. 
 

• No deixar oberta cap presa o conexió d’aigua, o gas, o conectat cap equip elèctric. 
 

• Desallotjar  ordenadament  l’obra  pel  carre  o  zona  d’evacuació,  sense  interrompre  els 
accessos. 
 

• Organitzar, per la persona adecuada per aixó, l’ajuda i evacuació de possibles ferides. 
 

A l’obra deurà existir el Llistat d’Emergències, col·locat a zones visibles (oficies de l’obra, cuadre 
d’avisos de l’obra) amb les adreces i telèfons dels Centres Asistencials resenyats, així com d’altres 
Serveis i Organismes als que sigui necessari acudir en cas d’Emergència o Perill. 
 

MEDICINA PREVENTIVA 
 

Amb el fi d’intentar evitar en el possible les enfermetats professionals en aquesta obra, així com els 
accidents derivats de transtorns físics, psíquics, alcoholisme i reste de les toxicomanies perilloses, es 
preveu que el Contractista i els subcontractistes, en compliment de la legíslació laboral vigent, 
realitzin els reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els 
preceptius de ser realitzats al any de la seva contractació. Així mateix, exigeixi puntualment aquest 
compliment, a la resta de les empreses que siguin subcontractades per cadascun d’ells per aquesta 
obra. 

 

En  els  reconeixements  mèdics,  ademés  de  les  exploracions  competència  dels  facultatius,  es 
detectarà l’oportú per garantitzar que l’accès als llocs de treball, es realitzi en funció de l’aptitud o 
limitacions  físiques  o  psiquiques  dels  treballadors  com  a  conseqüència  dels  reconeixements 
efectuats. 
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PRIMERS AUXILIS 
 

Farmacioles: 
 

Es disposarà de farmacioles contenint el material especificat en l’Ordenança General de Seguretat e 
Higiene al Treball. Aquests es situaran en funció de la planificació dels treballs a realitzar. 

 

Les farmacioles es revisaran periòdicament i es reposaran inmediatament el material consumit. 
 

Hi haurà un manual de primers auxilis en cadascun de les farmacioles, que estaran al servei de la 
persona idònea i que es designi en cada obra. 
 
Asistència las accidentats: 

 

Es disposarà en el Taulell de Seguretat i Salut de l’obra i en un lloc visible, una llista dels centres 
assignats en cas d’urgència (serveis propis, Mutues, ambulatoris, ambulàncies, etc.) per poder 
garantitzar una ràpida evacuació dels accidentats als centres d’assistència. 

 

S’eleborarà in informe tècnic de cada accident per evitar les situacions anàlogues, i evitar que es 
repeteixi. 

 

Reconeixement mèdic: 
 

Tot el personal de nova afiliació a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic inmediat abans de 
l’inici del treball 
 

PLA D’EVACUACIÓ 
 

Accidents i les seves classes 
 

Un accident és un fet sobtat, casi sempre violent, provocat per una actuació incorrecta, sota unes 
condicions perilloses, amb resultat de dany per a persones o objectes. 

 

L’accident produit a causa del treball és laboral 
 

Si cedeix l’activitat del treballador lesionat és accident amb baixa 
 

Si es produeix a l’anar o tornar del treball a través de la ruta habitual és “in itínere” 
 

Tot accident produit en una obra afectarà el Pla d’Evacuació. 
 
 

Objecte del present Pla d’Evacuació 
 

La necessitat d’establir un Pla d’Evacuació surgeix del convenciment de la seva eficacia com a medi 
preventiu de danys majors. 
 
El  Pla  redueix  les  conseqüències  d’un  accident,  facilitant  l’assistència  médica  d’actuació  més 
inmediata possible, a la producció de l’accident. 

 
Com una organització programada, el Pla d’Evacuació elimina les pèrdues de temps, els retards en 
l’atenció mèdica a l’accidentat, que en ocasions poden ser crítics i sempre massa importants. 

 
Amb caràcter general, es mencionen el l’apartat següent, una serie de problemes que poden 
presentar-se en l’evacuació d’un accidentat, pero que en aquest cas concret, per ser una obra 
d’edificació, en un espai reduit, en ple centre urbà, amb serveis localitzats de tot tipus, etc. els 
mateixos es redueixen a qui pren la iniciativa d’evacució (definició de responsabilitats) i a on es porti 
l’accidentat (serveis d’urgència). 

 
 
 
 
 
 
 



 117 

Clasificació d’Emergències 
 

Emergència per incendi: Es l’accident que únicament afecta a la zona d’obra, provocat per un incendi 
parcial podent existir tres tipus d’emergència: 
Conato d’Emergència: Incendi que pot ser controlat i dominat de forma senzilla i ràpida pel personal i 
mitjans existents a l’obra: extintors i mànegues d’aigua (camió cisterna). 
Emergència Parcial: Es l’incendi que sols afecta a l’obra, però no pot ser controlada pel personal de 
la mateixa. Aquesta per ser dominada, requereix l’adequació d’Equips Especials d’Extinció (en el final 
d’aquest capítol s’anexiona el directori Telefònic per les distintes emergències). En aquest cas 
s’evacuarà al personal de l’obra. 
Emergència General: És l’incendi que no sols pot afectar a la zona d’obra sinó a altres y a terceres 
persones. S’evacuarà inmediatament l’obra, es comunicarà als responsables indicats al directori, i es 
precisarà la presència de Serveis d’Ajuda Externs. 

 
Evacuació d’accidentats: 

 
Es disposarà a l’obra de farmacioles, contenint el material necessari, revisant-se mensualment, i 
reposant-se immediatament lo consumit. 
Es té previst informació a tot el personal d’obra dels diferents Centres Mèdics (Serveis Mèdics, 
Mutualitat Laboral i Ambulatoris) on deu traslladar-se als accidentats pel seu més ràpid i efectiu 
tractament. 
Es preveu la disposició a llocs ben visibles del Directori Telefònic, que s’anexiona, de centres 
asignats per urgències. 

 
Normes generals d’actuació en cas d’accident: 
 
Si les lesions no provoquen a l’accidentat la pèrdua de coneixement i mobilitat, i no s’aprecia 
inicialment lesions greus, s’evaquarà mitjançant el vehicle d’obra, al Centre Hospitalari més proper. 
En cas necessari previament es practicarà una primera cura fent ús dels mitjans de la farmaciola. 
En els accidents on hagi pèrdua de coneixement de l’accidentat o es sospiti que hagi danys interns es 
procedirà de la següent forma. 
“No es mourà l’accidentat” excepte que pugui perillar la seva vida; fog, asfixies, etc. Comprovar que 
pugui respirar espontàniament, en cas contrari aplicar tècniques de 
respiració artificial, i si fos necessari massatge cardíac (tècniques de reanimació). Solicitar ajuda 
inmediatament (telèfons d’urgències) i preparar accessos i evacuació, indicant l’aproximació al 
lloc. 
No  abandonar  al  lesionat.  Sempre  deu  permanèixer  al  costat  de  l’accidentat  una persona, o 
persones amb coneixements de primers auxilis. 
Cubrir a l’accidentat amb una manta per evitar refredaments i possibles shock. Impedir que els 
companys l’atenguin simultàniament i que el moguin. 
Acompanyar  a  l’accidentat,  per  almenys  una  persona,  al  centre  d’assitència,  per interesar-se 
pel diagnòstic i facilitar les dades precises. 
Comunicació del fet a la Direcció Facultativa, a la Jefatura d’obras, per que segueixin, el 
procediment de comunicació, indicat a l’organigrama que s’anexiona. 
 
Emergència en cas d’accident amb serveis afectats. 
 
Actuacions en cas d’emergència amb línies elèctriques aèrees: 

Es poden presentar les següents emergències: 

Caiguda de línia 
Es deu prohibir l’accès del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprobi que 
està sense tensió. 
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No es deuen tocar a les personas en contacte amb una línia elèctrica. En el cas d’estar segur de que 
es tracta d’una línia de baixa tensió, s’intentarà separar a la víctima mitjançant elements en 
conductors, sense tocar-la directament. 
 
Accident amb màquines 
En el cas de contacte d’una línia aèrea amb maquinaria d’excavació, transport, etc., deuen observar-
se les següents normes: 
 
El conductor o maquinista 
• Conservarà la calma inclús si els neumàtics comencen a cremar. 
• Continuarà en el lloc de mando o a la cabina, degut a que allà està lliure del risc d’electrocució. 

S’intentarà retirar la màquina de la línia i situar-la fora de la zona de perill. 
• Advertirà a les persones que es trobin allà de que no deuen tocar la màquina. 
• No baixarà de la màquina fins que aquesta no es trobi a una distància segura. Si baixa abans, el 

condctor entra en el circuit línia aèrea-màquina terra i està exposat a electrocutar-se. 
• Si es impossible separar la màquina i en cas d’absoluta necessitat, el conductor o maquinista no 

baixarà utilitzant els mitjans habituals, sinó que saltarà lo més lluny possible de la màquina evitant 
tocar-la. 

 
Normes generals d’actuació 
• No tocar la màquina o la línia caiguda a terra. 
• Advertir a les altres persones amenazades de no tocar la màquina o la línia i de no efectuar actes 

imprudents. 
• Advertir a les persones que es trobin fora de la zona de perill de no acostar-se a la màquina. 
• Fins que no es realitzi la separació entre la línia elèctrica i la màquina i s’abandoni la zona de 

perill, no s’efectuaran els primers auxilis a la víctima. 
 

Actuacions en cas de contacte amb línia elèctrica enterrada. 
 

En cas de contacte amb una línia elèctrica enterrada, les normes d’actuació seran les mateixes que 
les indicades en el cas de línies aèrees. 

 
Actuacions en cas de fuita de gas amb risc d’incendi i explosió 

 
En cas d’escapament incontrolat de gas, amb risc d’incendi i explosió, tot el personal evacuarà la 
zona afectada, acotant la zona, i no es permetrà acostar-se a ningú a dita zona, que no sigui el 
personal de la companyia instal·ladora. 
Rera la ruptura del tub del gas, o apreciació d’escapament de gas, s’avisarà de forma inmediata a la 
Companyia Suministradora. 

 
Actuació en cas de ruptura o fuita en canalitzacions d’aigua. 

 
Comunicació inmediata a la Companyia Instal·ladora, paralitzant els treballs fins que la conducció 
hagi sigut reparada. 
Quan sigui necessari s’acotarà la zona. 

 
Actuació en cas de ruptura de línia telefònica enterrada o aèrea 

 
Comunicació inmediata a la Compañia suministradora, per a la seva reparació. 

 
Actuació en cas de trobar-se a la zona d’obras d’un ingeni susceptible d’explotar. 

 
En cas de trobar-se un ingeni susceptible d’explotar a la zona d’obra, els treballs deuen ser 
inmediatament aturatsi allunyant al personal d’obra i alié a la mateixa que per la seva proximitat 
pogues ser afectat. Si tinguèssim edificis colindants, s’avisarà als propietaris com a mesura de 
precaució del possible risc. 
Inmediatament es comunicarà a les autoritats competents per que procedeixin a desactivar o retirar 
dir ingeni. 
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Problemes 
 

La falta de: 
 
a) Definició de responsabilitats 
b) Coneixements mèdics o sanitaris  
c) Programa de petició d’ajuda 
d) Ambulància o vehicle d’evacuació 
e) Medis de comunicació entre instal·lacions i talls d’obra  
f) Serveis d’urgència 
 
són els problemes que agreugen les conseqüències d’un accident. 
 
El Pla d’Evacuació donarà la solució adequada, clara ràpida i concisa a cada un dels problemes. 
 
Solució 
 
Definició de responsabilitats: 

Responsable del tall de l’obra: 

Qualsevol treballador sap en tot moment i en qualsevol tall de l’obra, qui composa la línia executiva i 
en conseqüència qui és el seu cap immediat. A ell li donarà la informació de qualsevol lesió o cop 
que pateixi. 
 
Aquest cap immediat que accepta el comandament, es fa responsable del tall d’obra, responsable de 
fer el treball que li ordena el seu superior, intentant evitar danys a les persones i als mitjans. 
 
El responsable del tall d’obra, és la persona que ha d’organitzar l’atenció mèdica i la evacuació, si fos 
necessària, d’un accidentat en la seva zona de treball. 
 
Sol·licitarà del seu personal que li informin el més aviat possible, de qualsevol accident tot i que no 
causi danys. 
 
En absència del cap immediat, contactarà amb el Centre Mèdic de l’obra, o un altre concertat exterior 
a ella. 
 
Responsable de prevenció: 
 
És la persona a qui el Cap d’obra, en virtut d’una sèrie de circumstàncies de tipus personal i 
formatives ha designat com interlocutor en el camp de la Prevenció 
 
Com funcions principals tindrà les de: 
 
Cooperar amb la línia d’execució en lo referent a la atenció mèdica i evacuació dels accidentats. 
Disposarà dels mitjans de comunicació per informar i ser informat de qualsevol eventualitat que es 
produeixi en l’obra en matèria de seguretat. 
Coneixerà els Centres Mèdics que hagin estat assignats per el Servei Mèdic de la Empresa per a 
l’hospitalització dels ferits amb detall de la seva Direcció i telèfon, en funció de la gravetat de la lesió. 
També disposarà de telèfons de servei tals com: Policia Municipal, Bombers, etc. 
En cas d’accident i no haver-hi en aquell moment en l’obra personal de la línia executiva, serà ell, 
qui prengui la iniciativa en quan a l’evacuació corresponent 
Informarà  de  manera  complementària  a  la  línia  d’execució,  de  aquelles  anomalies  i 
deficiències que s’observin en matèria de seguretat. 
Si fos el cas, participarà en el muntatge i desmuntatge de les proteccions col·lectives. 
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Serveis d’Urgència: 
 
Abans d’iniciar els treballs de l’obra, el responsable, haurà d’assegurar-se de que estan concertats 
en un Centre Mèdic pròxim, els serveis d’atenció urgent als possibles lesionats que resultin per 
accident laboral. 
 
Així mateix, s’haurà contractat, previ al inici de l’obra, els serveis d’ambulància amb una entitat 
pròxima a l’obra. 
 
Els telèfons a tenir en compte són: 
 
Servei d’Emergències 112 
 
 
Centre Mèdic de 1ª Assistència:  Centre Mèdic de l’Empresa 
Via Layetana, 33 
Telf. 93 310 55 00 
 
Clínica Concertada: Cínica del Pilar 
C/ Balmes, 271 
Telf. 93 237 00 44 
 
Companyia de telefonía:      1004 
 
Bombers: 080 
 
Altres telèfons que poden ser d’interès en cas d’una emergència: 
 

Policia Municipal: 092 
 

Policia Nacional: 
 

091 
 

Samur: 
 

061 
 

SERVEI DE PREVENCIÓ A L’OBRA 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE 
 

Es realitzaran visites periòdiques de control de la seguretat per tal de realitzar un seguiment sistemàtic en 
matèria de prevenció d’accidents i malalties professionals. 
De la mateixa manera, s’establiran reunions de posta en comú i coordinació de les incidències  i 
deficiències en matèria de seguretat, entre els diferents agents que intervenen i aconseguir així  una 
major eficàcia i operativitat. 
El servei tècnic de seguretat i higiene a l’obra queda compost per: 
Tècnics de la D.F. de la propietat que fan el seguiment de la seguretat. 
Tècnics de seguretat de les empreses constructores. 
Cap d’obra. Encarregats d’obra. 
Operaris que facin seguretat. 
Comité de Seguritat i Salut. 
Responsables de seguretat. 
Delegats de prevenció. 
A més, estarà l’Administrració representada pel Departament de Treball de la Generalitat, la Inspecció 
Provincial de Treball i els sindicats. 
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FORMACIÓ I CONTROL 
 

En compliment de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals s’establirà la implantació de la formació 
sobre els riscs propis de l’obra i de les prevencions corresponents per neutralitzar-los, a tot el 
personal d’inici en el treball i de manera inmediata a la seva afiliació. 

 
El Col·laborador de Prevenció de l’obra guardarà un rebut firmat de la formació rebuda per cada 
treballador en el seu expedient personal en l’obra. 

 
Escollint al personal més qualificat, s’impartirà formació en socorrisme i primers auxilis de manera 
que es disposi dels socorristes necessaris. 

 
Es facilitarà a tot el personal d’obra: 
Informació sobre els riscs per la seva seguretat i salut a que quedin exposats en els llocs de treball. 
Instrucció i formació sobre els mitjans disponibles per a prevenir i controlar els riscs i com protegir-se’n. 
S’establiran llistes tipus de comprovació i control de la maquinària i les instal·lacions generals  de 
Seguretat de l’obra a manera de manteniment. 
S’establiran programes de formació específics per capacitar operaris amb funció exclusiva de seguretat, 
alliberant-los d’altres tasques, que estaran igualment sota els caps d’obra i coordinats pels tècnics de 
seguretat de la D.F. de la propietat. 
La funció d’aquests treballadors serà la revisió i manteniment dels mitjans de protecció, així com la seva 
posta a l’obra. També comunicaran qualsevol anomalia a l’obra. per aconseguir major operativitat, les 
visites realitzades pels tècnics de seguretat, es realitzaran conjuntament amb els operaris de seguretat. 
S’impartirà instrucció detallada i normes a seguir per l’execució de treballs que puguin provocar caiguda 
d’altura, risc d’incendi o explosió i contactes elèctrics. 

 
 
RÈGIM DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ   

FONAMENTS I SISTEMES DE CONTENCIÓ 

En qualsevol descens a un pou es pendran previament les mesures necessàries per que el treball a 
efectuar es desarrotlli amb les degudes candicions de seguretat i higiene. 
Els controls es duran a terme mitjançant el personal especialitzat que sigui menester sota la seva 
pròpia responsabilitat o la d’un tècnic competent. 
El control de l’oscilació del nivell freàtic es realitzarà tres cops a l’any, coincidint amb les contencions. 
La comprovació dels assentaments es durà a terme durant els primers cinc anys i com a mínim un 
cop cada sis mesos, els resultats seran contrastats amb els de càlcul. 
El control de l’evolució dels materials de fonaments i contenció es realitzarà cada deu anys. 
L’estat de les juntes es revisarà cada cinc anys. 
S’emetrà un informe a la propietat donant comte dels resultats dels controls efectuats. 

 
ESTRUCTURA 

 
Els controls es duran a terme mitjançant el personal especialitzat que sigui menester sota la seva 
pròpia responsabilitat o la d’un tècnic competent. 
No s’admetrà cap variació en les solicitacions o en l’estructura projectada ni tampoc es practicarà 
cap forat, perforació o rebaix en la secció dels elements verticals o horitzontals. 
Serà responsabilitat directa de l’usuari totes les repercusions posteriors competent. 
Tot element estructural en situació exterior serà revisat cada tres anys si és metàl·lic o cada cinc 
anys si és de formigó armat, a fi i efecte de controlar el seu estat. 
Els elements que no siguin controlables directament seran inspeccionats com a mínim un cop cada 
cinc anys. 
La protecció contra el foc disposada en els elements estructurals serà controlada i revisada cada tres 
anys sota la responsabilitat de l’usuari i/o propietari. La pèrdua d’aquesta protecció es calificarà com 
d’urgent reparació. 
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COBERTES 
 

Es repassarà en el plaç més breu possible qualsevol penetració d’aigua a través de la coberta amb 
l’intenció de mantenir l’higiene de l’edifici. 
Dues vegades a l’any, si fos necessari, es netejarien les reixetes, canelons, morrions i caçoletes 
coincidint amb l’època de desfullatge dels arbres. 
En temps de gelades s’eliminarà el gel que pugui obstruïr els sistemes d’evacuació. 
Cada tres anys s’efectuarà una revisió de les trobades entre aparicions de goteres o qualsevol altre 
tipus de lesió. 
Pel que fa a les claraboies i lluminaris s’inspeccionaran cada dos anys comprovant el seu estat i el 
dels elements que la composen (membranes, plaques, juntes,...). 
Els ganxos i fixacions a utilitzar pels equips o el personal d’inspecció o reparació seran d’acer 
inoxidable o galvanitzat i estaran equipats amb gafes de pala i punta o amb altres dispositius de 
seguretat per evitar que les fixacions es desprenguin. Els ganxos per a l’anclatge dels cinturons de 
seguretat dels operaris es dimensionarà per una càrrega de treball de 300 kg. 
Els ganxos per la fixació o subjecció de bastides fixes es dimencionaran en funció dels esforços a 
suportar amb un coeficient de seguretat de 2. 
Els ganxos en l’extrem de bigues en voladiu per la col·locació de politges i bastides mòbils suspesos 
de cables mitjançant pescants i suportats en l’últim forjat es dimensionaran per una càrrega de treball 
mínima de 2.500 kg, essent la separació màxima entre pescants de 5m. 
El sistema tractor es dimencionarà amb un coeficient de seguretat de 3 i el cable amb un de 6. 
Els dispositius per efectuar treballs d’inspecció o manteniment periòdic anual. 

 
TANCAMENTS EXTERIORS 

 
Els controls i feines de reparació i manteniment es duran a terme mitjançant el personal espacialitzat 
que sigui menester sota la seva pròpia responsabilitat o la d’un tècnic competent. 
Cada deu anys o abans, si anés apareixent qualsevol anomalia, es realitzarà un control de fisures, 
disgregacions, etc., emetent a continuació un informe a la propietat evaluant l’origen i possibles 
conseqüències de les lesions apreciades. 
Cada cinc anys o abans, si fos necessari, s’inspeccionarà la fusteria i les persianes reparant els 
defectes que puguin apareixer en ella o en els seus mecanismes. La fusteria metàl·lica es repintarà 
cad tres anys i la de fusta cada cinc anys. 
En baranes metàl·liques es renovarà la pintura cada cinc anys en climes secs i cada tres en climes 
humits. Es revisaran els anclatges i la subjecció del passamà cada cinc anys si van soldats i cada 
tres anys si van cargolats. 
La referència a fixacions i ganxos d’aquest càpitol ve referida en el sistema “Cobertes”. 
No es recolzaran sobre la fusteria ni sobre baranes pescants de subjecció de bastides, politges o 
altres elements per elevar càrregues o mobiliari, mecanismes de neteja i/o manteniment, etc. 

 
ESCALES 

 
Cada cinc anys es revisaran els anclatges i recolzaments de totes les escales, siguin del tipus que 
siguin. 
Es repararà en el plaç més breu possible qualsevol desperfecte en la subjecció, fixació, suport o 
graonat de les escales. En escales metàl·liques es renovarà la pintura com a mínim cada cinc anys 
en climes secs, cada tres anys en climes humits i cada dos anys en climes agresius. 

 
PARTICIONS I ACABATS INTERIORS 

 
Pel que fa a mampares, cada cinc anys es comprovarà la presió dels tensors, la inmobilitat del 
panellat i l’encaix dels elements. Periòdicament s’engrassaran els ferratges necessaris i es pintarà o 
barnissarà. 
Pel que fa als envans, cada deu anys o abans, si fos necessari, s’efectuarà una revisió atenent 
desploms, esquerdes, desencaixos de fusteria, etc. A continuació s’emetrà un informe a la propietat 
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evaluant les anomalies trobades. 
Pel que fa a revestiment de paraments, cada cinc anys s’efectuarà una revisió del mateix. Quan sigui 
necessari   reposar   el   revestiment   s’atendrà   a   les   característiques   del   suport   per   evitar 
incompatibilitats. 
Pel que fa a terres, s’evitarà el fregament i les punxades amb elements durs que puguin danyar-los. 
Pel que fa a sostres, s’evitarà penjar-hi càrregues excessives. Es procedirà a la seva inspecció cada 
cinc anys. 

 
 

INSTAL·LACIONS 
 

En els plaços corresponents es procedirà a la revisió dels sistemes de seguretat instal·lats per el 
registre, ús i manteniment de les instal·lacions. 
Tota reforma o modificació que suposi un canvi sustancial de la instal·lació (consum, canvi d’ús de 
l’edifici, diseny, etc.) serà objecte de projecte redactat per un tècnic competent. 
En cap cas s’utilitzaran conduccions d’altres instal·lacions com a elements de la red de posta a terra. 
Les sales de màquines i els seus dispositius seran revisats anualment. 
Pel que fa a la instal·lació de fontaneria, cada dos anys es realitzarà una revisió completa de la 
instal·lació, a fi i efecte de reparar tots aquells elements en mal estat i cada quartre anys s’efectuarà 
una prova d’estanqueïtat i funcionament En el cas que existeixin dipòsits es netejaran cada tres 
mesos. 
Pel que fa a les instal·lacions de gas, es verificarà cada dos anys la estanqueïtat de la clau de pas de 
l’arqueta de connexió de servei (cada quatre si és gas natural i sota la responsabilitat de l’empresa 
subministradora) i la de la clau de pas. Amb el mateix plaç es comprovaran les juntes, limitadors i 
reguladors de presió, els contadors, les vàlvules i els tubs flexibles. Cada dos o quatre anys, segons 
correspongui, es realitzarà una revisió completa de l’instal·lació 
Pel que fa a l’instal·lació d’electricitat, cada dos anys i quan el terreny estigui més sec, es medirà la 
resistència  de la terra a fi de comprovar que no sobrepassa el valor fixat i s’inspeccionarà la 
instal·lació completa de posta a terra. Cada cinc anys es comprovaran els dispositius de protecció 
contra cortcircuïts directes i indirectes i l’aïllament de la instal·lació interior i les seves connexions 
equipotencials. 
Pel que fa a la instal·lació de senajament, en cas de fuites es procedirà a la localització i posterior 
reparació de les seves causes. Quan s’observi que el tancament hidràulic dels sifons és arrossegat 
per  les  descàrregues  en  els  baixants,  es  revisarà la  columna de ventil·lació corresponent i es 
repararan les causes d’aquest defecte. Cada sis mesos es netejaran els sifons de locals humits i 
terrats transitables. 
Pel que fa a les instal·lacions de control de clima, cada dos anys s’efectuarà una revisió completa de 
la instal·lació; sense prejudici d’aquestes revisions, es repararan aquells defectes que donin lloc a 
fuites o deficiències de funcionament en qualsevol element de la red. Semestralment es comprovarà 
l’estat  dels  dispositius  reguladors  del  sistema  de  climatització i  anualment  el  dels  sistemes  de 
ventil·lació. 

 
SEGURETAT 

 
Es procedirà amb la màxima urgència a la reparació de qualsevol anomalia detectada en qualsevol 
de les instal·lacions de seguretat. 
El manteniment de les instal·lacions es durà a terme pel personal especialitzat que sigui menester 
sota la seva responsabilitat o la d’un tècnic competent. 
En tot moment es mantindran lliures d’obstacles les vies d’evacuació. 
Les alteracions en la sectorització originalment decidida i els canvis de recobriment o decoració que 
modifiquin la resistència (RF) o les característiques (M) davant el foc dels materials previstos a 
l’nmoble s’efectuaran sota la responsabilitat d’un tècnic competent. 
Cada quatre anys s’efectuarà un repàs complet de la instal·lació contra el llamp (corrosió, anclatges, 
etc.). 
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CONCLUSIONS 

 

Amb les especificacions, definicions i informació continguda en el present pla de Seguretat 
salut laboral, estimo, que és suficient  per el desenvolupament  de  les mesures preventives a 
realitzar a l’obra per tal d’evitar accidents. 
 
 
Autor del Projecte:      Barcelona a dia 11/12/2011  

Jacinto Jiménez Fuentes     Signatura: 
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1. CONDICIONS PARTICULARS 
 

1.1 NORMATIVA LEGAL DE CARÀCTER GENERAL I ESPECÍFIC 

DECRET de 31 de gener de 1940 (BOE 34, 03/02/1940): Reglament de seguretat i Higiene 
en el treball. * Reglament derogat, excepte cap. VII “Andamios”, per La Ordenanza general 
de Seguridad e higiene en el Trabajo (Ordre de 9 de març de 1971). 

ORDRE de 20 de maig de 1952 ( BOE 167,15/06/1952 ). Per la que s’aprova el Reglament 
de Seguretat del treball en la indústria de la construcció vidre i ceràmica. * Modificació de l'article 
115. Ordre 10 desembre de 1953 ( BOE 356, 22/12/1953 ) 

ORDRE de 9 de març de 1971 per la que s’aprova l’ordenança general de Seguretat i 
Higiene en el treball. ( BOE núm 64,64, de 16-17/03/1971 ) 

DECRET 423/1971 de 11 de març per la que es regulen la constitució i composició i 
funcions del comitè de seguretat i higiene en el treball. 

DECRET 3565/1972 de 23 de desembre, pel que s’estableixen les Normes Tecnològiques 
de la Construcció ( NTE,). 

ORDRE del 23 de maig de 1977 per la que s’aprova el Reglament d’aparells elevadors per 
a obres. ( BOE 170, 18/07/1977 ) * Modificació article 65 . Ordre 7/3/1981 ( BOE 63, 
14/03/1981 ) 

ORDRE del 19 de desembre de 1977 per la que es modifica la instrucció complementària 
MI-BT-025 del vigent R.E.T.B.T.( BOE 141, 14/06/1977 ) ( CE-BOE 170 18/07/1977) 

DECRET 2114/1978 de 2 de març ( BOE 214, 07/09/1978 ). Reglament d'explosius * 
Modificació R.D. 829/1980, de 18 d' abril ( BOE 109, 06/05/1980 ) 

R.D. 1244/1979 de 4 d’abril (BOE 128, 29/05/1979). Per el que s’aprova el 
Reglament d’aparells a Presió. 

ORDRE de 28 de juliol de 1980 per la que es modifica la instrucció MI-BT 040 aprovada 
per  ordre  31 d’octubre de 1973 en la que es refereix a la concessió a Entitats de Títol 
d’Instal·lador autoritzat. 

ORDRE 30 de setembre de 1980 per la que es disposa les normes UNE   que es citen 
siguin  considerades com d’obligat compliment, incloent-les en la instrucció MI-BT 044 del 
R.E.B.T. 

R.D. 1945/1986 de 26 de maig (BOE 238, 04/10/1986). Per el que s’aprova el Reglament 
de Seguretat en les màquines.  

* Modificació R.D. 590/1989 de 19/05//89 ( BOE 132, 03/06/89 ) 

* Instrucció Tècnica Complementària I.T.C. - MSG-SM1 Ordre de 8 d'abril 1991 ( BOE 87, 
1/04/1991)  

* Modificació R.D. 830/1991 de 24/05 ( BOE 130, 31/05/1991 ).  

ORDRE de 6 d’Octubre de 1986 ( BOE 117, 16/05/1988 ). Per la que es determinen 
els requisits de dades que hagin de reunir les comunicacions d’obertura dels centres de treball. 

ORDRE de 26 de novembre de 1986, del Ministeri d’Indústria i Energia. Designació de 
A.E.N.O.R. com a entitat reconeguda. 
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LLEI 8/1988 de 7 d’abri l ( BOE 91, 15/04/1988 ), sobre infraccions i sancions d’ordre 
social. 

R.D. 474/1988 de 30 de març (BOE 121, 20/05/1988). Recull l’ampliació de la 
directiva 84/528 C.E.E. aparells elevadors d’utilització mecànic 

ORDRE de 28 de juny de 1988 per la que s’aprova la instrucció tècnica Complementària 
MIE-AEM-2 Reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a 
grues torre desmuntables per obres.( BOE 162, 07/07/1988 ) ( CE - BOE 239, 05/10/1988 ). 

*Modificación  .  Orden  16  d'abril  de  1990  (  BOE  98,  24/04/1990  )  (  CE-BOE  115, 
14/05/1990). 

*ITCMIE- AEM4 del Relament a d'aparells d'elevació i manutenció referent grues mobils 
autopropulsades  R.D.  2370/1996  de  18/11/  del  Ministeri  d'Indústria  i  Energia  (  BOE 
24/12/1996 ) 

Disposicions  de  l'aplicació  de  la  Directiva  del  Consell  89-392-CEE,  relativa  a  la 
aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines R.D. 1435/1992, de 
27/11/ ( BOE 297, 11/12/1995 ) 

* Modificacions R.D. 56/1995 de 20 de gener ( BOE 33, 08/02/1995 ) 

* Relació de les Normes armonitzades en l'ambit del R.D. . Resolució de 1 de juny de 1996 ( 
BOE 155, 27/06/1996 ) 

ORDRE 31/11/1984 ( BOE 267, 07/11/1984 ) ( CE-BOE 280, 22/11/1984 ). Reglament 
sobre treballs de risc d'amiant  

* Normes complementaries . Ordre 7/1/198 ( BOE 13, 15/01/1987) 

* Prevenció i reducció de contaminació del medi ambient produida per l'amiant . R.D. 
108/1991, 1/02 ( BOE 32, 06/02/1991 ) ( CE-BOE 43, 19/02/1991 ) 

* Modificació dels articles 2,3,13 de l'Ordre de 31 octubre de 1984 pel que s'aprova el 
Reglament de treball amb risc d'amiant, i l'article 2 de l'Ordre de 7 de gener de 1987 pel que 
s'estableixen les normes complementaries a l'esmentat reglament. 

* Ordre 26/07/1993 ( BOE 186, 05/08/1993 ) 

R.D. 555/1986 de 21 de febrer ( BOE 69, 21/03/1986 ). Obligatorietat de l'inclusió de 
l'estudi de Seguretat i Higiene en el treball en els projectes d'edificació i obres públiques. 

* Reial Decret 84/1990 de 19 de gener, pel que es dona nova redacció als articles 1,4,6, i 8 
del  Reial  Decret  555/1986  del  21  de  febrer,  i  es  modifiquen  parcialment  les  tarifes 
d’honoraris   d’Arquitectes,  aprovada  per  Reial  Decret  2512/1987  de  17  de  juny  i 
d’aparelladors i Arquitectes Tècnics aprovades per el Reial Decret 314/1979 de 19 de gener. 

ORDRE 29/06/1987, del Departament de Treball ( DOGC 862 i 863, 10 i 13/07/1987 ). 
Model de llibre d'incidències 

Certif icat sobre cumpliment de les distàncies d'obres i construccions a linies elèctriques. 
Resolució 4/11/1988 ( DOGC 1075, 30/11/1988 ) 

R.D.  88/1990  de  26  de  gener  protecció  dels  treballadors  mitjançant  la  prohibició  
de determinats agents específics o determinades activitats. 

R.D. 1316/1989 de 27/11 (BOE 263, 02/11/1989) (CE-BOE 295, 09/12/1989 ,  
I  126, 26/05/1990). Protecció de treballadors en front de riscos derivats de l'explossió i 
soroll durant el treball. 
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R.D. 1407/1992 de 20 de novembre ( BOE 311, 28/12/1992) ( CE-BOE 42, 
24/02/1993 ). Regulació de les condicions per comercialització i lliure circulació 
intercomunitaria dels equips de protecció individual 

*Modificació R.D. 159/1995 de 3/02 ( BOE 57, 08/03/1995 ) 

R.D. 1/1995 de 24 de març (BOE 29/03/1995). Texte refós de la llei de l'Estatut dels 
treballadors. 

- Conveni col·lectiu Provincial de la Construcció de la Província en la que es construirà 
l’obra. 

Llei 31/1995, de 10/11 (BOE 269, 10/11/1995 ). Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

• Normes a les que deroga 

- DECRET  423/1971  de  11  de  març  per  la  que  es  regulen  la  constitució  i composició 
i funcions del comitè de seguretat i higiene en el treball. 

• Normes a les que modifica 

- ORDRE de 9 de març de 1971 per la que s’aprova l’ordenança general de Seguretat i 
Higiene en el treball. ( BOE núm 64,64, de 16-17/03/1971 ). Deroga els Títols I i III. 

- LLEI 8/1988 de 7 d’abril sobre infraccions i sancions d’ordre social. (BOE 91, 

15/04/1988). Deroga els Articles 9, 10, 11, 36, apartat 2, 39 i 40, pàrraf 2. 

- DECRET del 26/07/1957: Deroga lo que està indicat. 

- R.D. 1/1995, de 24 de març ( BOE 29/03/1995 ) Texte refós de la llei de l'Estatut dels 
treballadors: Afegeix la lletra F al Article 37.3. 

R.D. 39/1997 de 17 de gener (BOE 27, 31/01/1997). Per el que s’aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció. 

R.D. 485/1997 de 14 d'abril ( BOE 97, 23/04/1997 ). Sobre disposicions mínimes 
en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

R.D. 486/1997 ( BOE 97, 23/04/97 ) Sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els 
centres de treball. 

R.D. 487/1997 de 14 d'abril ( BOE 97, 23/04/1997 ) . Sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscs, en 
particular dorsolumbars, per els treballadors. 

R.D. 665/1997 de 12 de maig ( BOE 124, 24/05/1997 ) . Sobre protecció dels 
treballadors contra riscos relacionats amb l'exposició d'agents cancerigens durant el treball. 

R.D. 773/1997 de 30 de maig ( BOE 140, 12/06/1997 ) Sobre disposicions mínimes 
de seguretat i salut relatives a la utilització dels treballadors d'equips de protecció individual . 

R.D. 1215/1997 de 18  juliol (  BOE 188, 07/08/1997 )  Sobre disposicions mínimes 
de Seguretat i salut per la utilització dels treballadors dels equips de treba. 

R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre ( BOE 256 25/10/1997 ) Sobre disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció. 

Llei 42/1997 de 14 de Novembre, Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
(BOE nº 186 de 15-11-97) 

R.D. LEGISLATIU 5/2000 de 4 d’agost, per el que s’aprova el text refós de la Llei sobre 
Infraccions i Sancions en l’Ordre Social. (Corecció d’errors BOE 228 de 22/09/2000) 

R.D. 614/2001 de 8 de juny (BOE 148, 21/06/2001) Sobre disposicions mínimes per la 
protecció de la salut i seguretat dels treballadors ddavant al risc eléctric. 
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R.D. 842/2002 de 2 d’agost (BOE 224, 18/09/2002). Per el que s’aprova el 
Reglament electrotècnic per baixa tensió. 

Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marc normatiu 
de la prevenció de riscos laborals 

R.D. 171/2004, de 30 de gener (BOE 27, 31/01/2004), en el que es desenvolupa l’article 
24 de la  Llei  31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, en materia de 
coordinació de activitats empresarials 

R.D. 119/2005 de 4  de febrer (BOE 36,  11/02/2005).  Per el  que  es modifica el  
R.D. 1254/1999, de 16 de juliol, per el que s’aproven mesures de control dels riscos inherents 
als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses. 

Ley de prevención de Riesgos Laborales, Art. 41 sobre Maquinaria 

- Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social 
(Vegeu apartat homologacions ) 

- També  seran  d’aplicació totes  aquelles  disposicions  que  complementin i  millorin  les 
anteriors 

Llei  32/2006,  de  18  d’octubre,  reguladora  de  la  subcontractació  en  el  sector  de  
la construcció (BOE del 19/10/2006) 

R.D 1109/2007, de 24 d’agost (BOE del 25 d’agost), pel  qual es  desenvolupa  la  Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció 

1.2. PRESCRIPCIONS  SOBRE  ÚS  I  CONSERVACIÓ  DE  MITJANS  I  EQUIPS  DE 
SEGURETAT 

Les caigudes d’altura es produeixen pels mitjans auxiliars utilitzats i pels inherents dels 
propis treballs . 

Aquelles peces que per el seu ús hagin adquirit més joc, o tolerancies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades inmediatament. 

En  aquest  apartat  recollim  bàsicament  els  agents  materials  i  els  treballs  que  estan 
ocasionant majoritàriament aquests accidents, per tal de reincidir en la normativa legal que ja 
s’ha exposat i que és de caràcter obligatori. 

De la mateixa manera s’exposa les normes d’actuació que han de seguir els operaris per tal 
d’evitar accidents . Com ja s’ha dit abans, que són les més reiteratives. 

I finalment es descriuen els serveis higiènics, ja que normalment són obviats. 

XARXES 

S’ha de tenir present que les unions entre xarxes són punts perillosos on l’eficàcia de 
retenció pot quedar seriosament reduïda si aquestes unions no es realitzen adequadament. 

Les xarxes instal·lades s’han de netejar periòdicament eliminant-se tots els objectes que 
hagin  caigut sobre les mateixes, a fi d’evitar per un cantó les possibles lesions que es 
podien produir si un operari cau sobre la xarxa bruta d’elements rígids, i per altra banda, el 
propi i progressiu deteriorament de la xarxa. 

Les xarxes col·locades horitzontalment que limitin la caiguda, han d’estar instal·lades de tal 
manera que impedeixin la caiguda lliure de més de 6m. 

Del conjunt de xarxes, suports , ancoratges, etc. , s’ha de realitzar un estudi de : 

* La resistència a impactes i la seva redistribució als elements esmentats 

* La forma i dimensions que garanteixin la recollida segura de persones i objectes. 
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* La incidència del medi ambient sobre les seves característiques 

* Els coeficients de seguretat pertinents 

* Les xarxes compliran la UNE81/650/80 

La unió de dues o més xarxes es farà amb cordes tipus O (resistència mínima 7’5 KN), 
passant-la per cada malla, de forma que no existeixin distàncies majors 100 mm, i amb una 
lligada cada 500 mm. 

Quan les xarxes estiguin unides per superposició, el mínim de superposició serà de 2 
metres. 

Les reds de seguretat hauran de ser anclades a l’estructura o suport mitjançant cordes del 
tipus P, la distància entre punts d’anclatge no ha de ser superior a 2,5 metres. S’instal·laran les 
reds per sota de l’estructura el més pròximes possibles a la zona de treball, la distància vertical 
des de la zona de treball a la part més baixa de la red no superarà en cap cas els 6 metres. El 
tensat de la corda perimetral de la red ha de ser el correcte de manera que mai quedin forats 
que permetin la caiguda de runa, persones o objectes (inferior a 20 cm). En cap cas es 
deixaran reds en cortina, si hem d’interrompre el muntatge per falta d’estructura, rematarem la 
red en l’anclatge anterior. 

Es prohibeix muntar reds de seguritat amb trencats, en aquest cas, es procedirà a la 
reparació del trencat abans d’elevar la red. Si per necessitat ens hem de posar a sobre la red  
per  efectuar  alguna  reparació,  ho  farem  amb  l’arnés  anclat  a  la  corda  de  vida 
degudament lligada a l’estructura. Les cordes s’anclaran en punts de l’estructura on no 
existeixi risc de ser trencades per fregaments amb arestes, en les cantonades es posaran 
dues cordes de lligat independents. Les cordes es col·locaran de manera que quan es tallin en 
el desmuntatge, la corda caigui al terra. 

S’ha de cridar l’atenció sobre el fet que les reds de seguretat són sensibles al envelliment 
sota l’acció dels radjos UV i han de ser desfetes després d’un cert temps d’utilització. Per 
evaluar el comportament a l’envelliment de les reds, s’han efectuat assadjos d’envelliment 
accelerat que s’apliquen als materials més utilitzats, poliamida i polipropilè. Els valors límit 
d’energia de rotura de  les reds s’han determinat per assadjos de caiguda de maniquís 
articulats i d’esferes. Una red  que  hagi sofert els efectes de la caiguda d’una persona o 
objecte haurà de ser reemplaçada, si es considera necessari. 

Cada tram de red ha de portar cosit un etiquetat on figura: 

• Marca del fabricant. 

• Dimensions del mòdul de red. 

• Mes i any de fabricació. 

• Mes i any de primera revisió. 

• Referència del compliment de la norma EN.1263-1. 

• Nombre de matricula. 

• Tipus de red (S.-Horitzontal). 

• Dimensions de la malla. 

• Tipus de malla (quadre o ròmbica). 

El sistema de protecció d’edificis industrials mitjançant reds horitzontals ha de seguir els 
plànols o  indicacions que faciliti l’encarregat de seguretat o el coordinador de seguretat i 
salut, que han elaborat els tècnics. Els anclatges, reds i cordes han estat calculats per a la 
seva funció. 
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BARANES 

S’utilitzaran baranes  de  90  cm.  d’altura  mínima,  amb  entornpeu  de  15  cm.  ,  i  barra 
horitzontal intermèdia . Tot el conjunt oferirà una resistència mínima de 150 kg/m 

 

No s’utilitzaran cordes, cintes de palet, etc com a baranes . Cal que aquestes siguin de fusta o 
metàl·liques 

S’utilitzaran baranes a base de xarxes, es disposarà d’un passamà a la part superior, per tal de 
donar rigidesa al conjunt, i es fixarà la part inferior al forjat. 

BASTIDES 

Abans de la seva utilització, tota bastida es sotmetrà a la pràctica d’un reconeixement. per 
una  persona competent, així com en intervals regulars successivament, o bé després de 
qualsevol modificació. 

El pis de les bastides estarà format per un mínim de tres taulons de fusta o plataformes 
metàl·liques i constituiran una plataforma de treball de 60 cm. d’amplada mínima. 

S’instal·larà barana en el perímetre obert de les bastides, a partir de 2m. d’alçària. Els muntants 
de les bastides estaran perfectament aplomats i les plataformes de treball seran sempre 
horitzontals. La barana que s’instal·larà a la part oberta de la bastida es col·locarà just quan 
s’acabi la plataforma de treball, sense quedar cap espai obert entre aquesta i la barana. 

PLATAFORMES DE TREBALL 

Les plataformes de treball, fixes o mòbils estaran construïdes de materials sòlids, la seva 
estructura i resistència serà proporcional a les càrregues fixes o mòbils que hagin de 
suportar. 

El pis de les plataformes tindrà una amplada mínima de 60 cm. i serà antilliscant. 

Les plataformes que ofereixin perill de caiguda de més de 2m. estaran protegides en tot el seu 
entorn per baranes i plints. 

Les baranes i plints seran de 90 cm. com a mínim a partir del nivell de pis i el forat existent 
entre el  plint i la barana estarà protegit per una barra horitzontal o llistó intermedi, o 
mitjançant barrots verticals, amb separació màxima de 15 cm. 

PASSAREL·LES DE PAS 

Tota passarel·la de pas situada a una altura superior a 2m. sobre el terra, tindrà una 
amplada mínima de 60 cm. , el pis estarà unit i es protegirà amb barana de seguretat 

PORTÀTILS D’OBRA 

Els elements elèctrics, portàtils, eines, allargaments, etc. no presentaran cap punt de tensió 
accessible al descobert. Estaran protegits mitjançant interruptor diferencial d’alta sensibilitat ( 
30  mA.). Les bombetes estaran protegides per pantalles protectores i el mànec serà 
aïllant. 

En ambients mullats, el llum portàtil serà de doble aïllament, i la seva envoltant elèctrica 
tindrà un grau de protecció IP.45 

Només s’utilitzaran llums portàtils manuals que estiguin en perfectes condicions i que hagin 
estat concebuts a aquest efecte. 

Cas  que  les  condicions  del  local  el  facin  molt  conductor,  els  llums  portàtils  estaran 
alimentats amb tensions de seguretat no superior a 24 V. i transformadors separadors de 
circuits. 
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ESCALES MANUALS 

Les escales manuals sobrepassaran com a mínim 1 m. el punt superior d’embarcament i de 
desembarcament. 

Portaran a la base sabates antilliscants, puntes de ferro, o qualsevol altre sistema que 
n´eviti el lliscament, o bé, ganxos de subjecció a la part superior. 

 

La inclinació caldrà que sigui aquella que formi un triangle amb el parament o la vertical del 
punt superior del suport, en el qual la base sigui 1/4 de l’alçaria. 

Les escales de tisora tindran una cadena o cable, que impedirà la seva obertura en utilitzar- les, 
i topalls a la part superior 

TREBALLS EN ALTURA 

Els treballadors que realitzin muntatges d’estructures metàl·liques o de formigó armat, o 
sobre elements d’obra, que per la seva alçada o per qualsevol altre circumstància ofereixi risc 
de caiguda greu, hauran d’estar proveïts de cinturons de seguretat units convenientment a 
punts solidament fixats.  En treballs francament arriscats, haurà d’utilitzar- se, sempre que sigui 
possible, xarxes per evitar accidents greus. 

INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL ELÈCTRICA 

Prèvia  petició  de  subministrament  a  l’empresa,  indicant  el  punt  de  lliurament  de 
subministrament d’energia segons plànols, procedirem al muntatge de la instal·lació d’obra. 

Simultàniament amb petició de subministrament, es sol·licitarà en aquells casos necessaris , el  
desviament de les línies aèries o subterrània disposant un armari de protecció i mida directa,  
realitzat amb material aïllant, amb protecció d’intempèrie i entrada i sortida de cables per 
la part inferior ; la porta disposarà de tanca de lliscament amb clau de triangle, la profunditat 
mínima serà de 25 cm. 

A  continuació  es  situarà  el  quadre  general  de  comandament  i  protecció  dotat  de 
seccionador general de tall automàtic, interruptor omnipolar i protecció contra errors a terra i 
sobrecàrregues i curt circuit mitjançant interruptors magnetotèrmics i diferencial de 300 mA. 
El quadre estarà construït de forma que impedeixi el contacte amb els elements que estiguin en 
tensió. 

D’aquest  quadre  sortiran  circuits  secundaris  d’alimentació  a  quadres  secundaris  per 
alimentació a grua , vibrador, etc. d’interruptor omnipolar, interruptor general magnetotèrmic, 
estant les sortides protegides amb interruptor magnetotèrmic i diferencial de 30 mA. 

Per últim, del quadre general sortirà un circuit d’alimentació pels quadres secundaris on es 
connectaran les eines portàtils en els diferents talls. Aquests quadres seran d’instal·lació 
mòbil,  segons les necessitats d’obra i compliran les condicions exigides per instal·lacions 
d’intempèrie, estant col·locats estratègicament, a fi de disminuir el nombre de línies i la seva 
longitud. 

L’armari de protecció i  mesura es situarà en el límit del solar, amb la conformitat de 
l’empresa subministradora. 

Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant 
normalitzat,  si  aquest  està  deteriorat  es  substituirà  per  altre  en  bon  estat,  de  forma 
immediata. El vigilant de seguretat revisarà periòdicament aquestes eines passant part de les  
mateixes  i  controlant  la  substitució,  obligant  al  subcontractista  a  parar  les  feines 
realitzades en males condicions sota la supervisió de la D.F. 

Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica s’anunciaran amb un rètol situat als 
barracons, a tot el personal de l’obra abans de començar-les. 
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Es comprovaran periòdicament, almenys un cop cada mes, les instal·lacions provisionals i 
definitives. 

- El quadre general. 

Comprovant els diferencials i magnetotèrmics el tancament d’accés al lloc d’ubicació, i els 
senyals d’avis de riscs. 

- Els quadres de distribució. 

Comprovant diferencials i  magnetotèrmic, l’armari de protecció i  el seu tancament, les 
connexions i els senyals d’avis de riscs. A la instal·lació definitiva es rotularà perfectament la 
distribució de cada un dels subquadres així com la del general. 

- Mànegues de distribució. 

Es comprovarà l’estat de  cada  una  de  les  mànegues de  distribució amb  relació  a  la 
maquinària  d’obra en les instal·lacions provisionals amb un comunicat del vigilant de 
seguretat senyalant aquelles que s’hagin de reparar immediatament. 

- Línies d’alimentació 

Es revisaran en profunditat les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments 
d’acord amb el R.E.B.T. 

- Mecanismes 

Es comprovarà que en el magatzem hi han existència de materials per evitar connexions 
perilloses, així com: 

Endolls estancs, cinta aïllant, clavilles de connexió, fundes de protecció d’enllaços, etc. 

NORMES D’ACTUACIÓ 

Normes de seguretat per als operadors del camió-grua 
Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a ensorraments. Poden 
bolcar i sofrir lesions. 

Eviti passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el personal 

No faci marxa enrere sense ajuda d’un senyalista. Darrera la màquina pot haver operaris i 
objectes que vostè desconeix al iniciar la maniobra. 

Pugi i baixi del camió grua pels llocs previstos al efecte. Evitarà les caigudes. 

No salti mai directament a terra des de la màquina si no és per un imminent risc de la seva 
integritat física. 

Si entra en contacte amb una línia elèctrica, demani auxili amb la botzina i esperi rebre 
instruccions. No intenti abandonar la cabina malgrat que el contacte amb l’energia elèctrica 
hagi  cessat, podria patir lesions. Sobre tot no permeti que ningú toqui el camió grua, pot 
estar carregat d’electricitat. 

No faci per si mateix maniobres en espais petits. Demani ajuda d’un senyalista i evitarà 
accidents. 

Asseguri la mobilitat del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament. Posi’l en posició de 
viatge i evitarà accidents per moviments descontrolats. 

No permeti que ningú s’aboqui sobre la càrrega. No consenteixi que ningú es pengi del 
ganxo. És molt perillós. 

Netegi les seves sabates del fang o grava que poguessin tenir abans de pujar a la cabina. Si 
rellisquen els pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot provocar accidents. 
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No realitzi mai arrossegaments de càrrega o estirades sesgades. La grua pot bolcar i a més a 
més, les pressions i esforços realitzats poden danyar els sistemes hidràulics del braç. 

mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar cap un altre costat, aturi les maniobres. 
Evitarà accidents. 

No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. Els sobreesforços 
poden danyar la grua i sofrir accidents. 

Aixequi una  sola càrrega cada vegada.  La  càrrega de  diversos objectes diferents pot 
resultar problemàtica i difícil de governar. 

Asseguri’s que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar càrregues. Posi en servei els gats 
estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura. 

No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa, no és segur. 

No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses, poden sofrir accidents. 

Abans d’hissar una càrrega, comprovi a la taula de càrregues de la cabina la distancia 
d’extensió màxima del braç. No sobrepassi el límit marcat, pot bolcar 

Respecti sempre les taules, rètols i senyals adherits a la màquina i faci que les respectin la 
resta de personal. 

Eviti el contacte amb el braç telescòpic en servei, per sofrir atrapaments. 

Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenat. Evitarà 
accidents. 

No permeti que la resta de personal accedeixi a la cabina o manegi els comandaments . 
poden provocar accidents. 

No consenteixi que s’utilitzin, accessoris, balancins, eslingues, etc.  defectuosos o danyats. No 
és segur. 

Asseguri’s que tots els  ganxos dels  balancins ,  bragues, etc. posseeixin  el  pestell  de 
seguretat que eviti el desenganxament fortuït. 

Utilitzi sempre les peces de protecció que se li indiquin a l’obra. 

 

Normes de seguretat per el maneig de l’equip de bombeig de formigó. 

Abans d’iniciar el subministrament asseguri’s que tots els acoblaments de palanca tenen la 
posició immobilització de passadors. 

Abans de vessar el formigó a la tolva asseguri’s que està instal·lada la graella, evitarà 
accidents. 

No toqui mai directament amb les mans la tolva o el tub oscil·lant si la màquina està en 
marxa. 

Si ha d’efectuar treballs a la tolva o al tub oscil·lant, primer aturi el motor d’accionament, 
purgui la  pressió de l’acumulador a través de l’aixeta, després efectuï la tasca que es 
requereixi. 

No treballi amb l’equip de bombeig en posició d’avaria o semiavaria. Detingui el servei, aturi la 
màquina. Efectuï la reparació. Només llavors ha de seguir subministrant formigó. 

Si el motor de la bomba és elèctric : 

Abans d’obrir el quadre general de comandaments asseguri’s de la seva total desconnexió. 
Evitarà greus accidents. 
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No intenti modificar o puntejar els mecanismes de protecció elèctrica; si ho fa pot sofrir 
algun accident al reprendre el servei. 

Comprovi diàriament, abans de l’inici del subministrament, l’estat de desgast intern de la 
canonada  de  transport  mitjançant  un  mesurador  d’espessors.  Les  rebentades  de  les 
canonades poden originar accidents seriosos. 

Utilitzi  el  mesurador  d’espessors  per  mesurar  el  bon  estat  d’una  canonada  per  el 
subministrament, sempre que aquesta estigui desgastada, canviï el tram i reprengui el 
bombeig. Evitarà accidents. 

Recordi que per comprovar l’espessor d’una canonada és necessari que no estigui sota a 
pressió , Inverteixi el bombeig i podrà comprovar sense riscs. 

 

Si ha de bombejar a gran distància. abans de subministrar el formigó, provi els conductes sota 
la pressió de seguretat. Evitarà accidents 

Respecti el text de totes les plaques d’avís instal·lades a la màquina. 

El vigilant de seguretat serà l’encarregat de comprovar que per a pressions majors a 50 bars 
sobre el formigó ( bombeig en alçada ), es compleixin les següents condicions i controls: 

Que estiguin muntats els tubs de pressió definits pel fabricant per aquest cas en concret. 
Efectuar una pressió de prova al 30% per sobre de la pressió normal de servei ( prova de 

seguretat ). 

Comprovar i canviar si és el cas ( aproximadament 1000 m3 bombejats) els acoblaments 
junts i colzes 
 

NORMES DE SEGURETAT PER EL MANEIG DE LA SERRA CIRCULAR 

Abans de posar la màquina en servei, comprovi que no estigui anul·lada la connexió a terra, cas 
afirmatiu, avisi al Vigilant de Seguretat per a que sigui esmentat el defecte i no treballi amb la 
serra, pot patir accidents a causa de l’electricitat. 

Comprovi que l’interruptor elèctric és estanc, cas de no ser-ho avisi al Vigilant de Seguretat 
per a que sigui substituït, evitarà accidents elèctrics. 

Utilitzi l’empenyedor per a peces de fusta petites; consideri que de no fer-ho pot perdre els dits 
de les seves mans. Desconfiï de la seva habilitat. Aquesta màquina és perillosa. 

No retiri la protecció del disc de tall. Estudiï la forma de treballar sense necessitat d’observar la 
tresca. L’empenyedor portarà la peça on vostè desitgi i a la velocitat que vostè necessita. Si la 
fusta “no passa”, el tallant divisor està mal muntat. Demani que li ajustin. 

Si la màquina de sobta para, avisi al Vigilant de Seguretat perquè sigui reparada. No intenti 
realitzar ni ajustaments ni reparacions, pot patir accidents. Desconnecti l’endoll. 

Abans d’iniciar el tall ( amb la màquina desconnectada de l’energia elèctrica ) giri el disc a mà.  
Faci  que el substitueixin si està fissurat, tallat o li falta alguna dent. Si no ho fa, pot trencar-
se durant el tall i ocasionar accidents. 

Cal enretirar tots els claus o parts metàl·liques clavades a la fusta que desitgi tallar. Pot 
fracturar-se el disc o sortir llançada la fusta de forma descontrolada, provocant accidents 
seriosos. 
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SERVEIS HIGIÈNICS 

MENJADORS : 
En principi, no es preveu la necessitat de col·locar menjadors a la pròpia obra, ja que el 
personal  habitualment en aquesta zona no els utilitza, si més no, cal que si qualsevol 
treballador  els  sol·licita,  o  bé  es  col·locarà una  caseta  d’obra  per  aquest  afer,  o  bé 
s’adequarà  una  zona  dins  la  pròpia  obra  per  utilització  amb  les  mesures  d’higiene 
pertinents, amb un fugó per escalfar el menjar, taules, cadires, calefacció a l’hivern, cubell de 
recollida d’escombreries i altres elements auxiliars que precisi el propi menjador. 

VESTIDOR 

S’instal·larà una caseta prefabricada per aquest ús, amb les següents característiques: 

* Un lavabo amb aigua corrent i sabó, per a cada 10 persones, un mirall per a cada 25 
persones,  de dimensions adequades, i tovalloles individuals o qualsevol altre mitjà per 
eixugar-se les mans ( aire, paper,etc.. ). 

FARMACIOLA 
Es disposarà d’una farmaciola que tingui el material especificat a l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball., que contindrà com a mínim : 

1 Flascó contenint aigua oxigenada 

1 Flascó contenint alcohol de 96 º 

1 Flascó contenint Tintura de iode 

1 Flascó contenint mercurocromo 

1 Flascó contenint amoníac 

1 Caixa contenint gasa estèril 

1 Caixa contenint cotó hidròfil estèril 

1 Rotllo d’esparadrap 

1 Torniquet 

1 Bossa per aigua o gel 

1 Bossa contenint guants esterilitzats 

1 Termòmetre clínic 

1 Caixa d’apòsits autoadhesius 

Antipasmòdics 

Analgèsics 

Tònics cardíacs d’urgència 

Xeringues petites per a tirar 

 

Es preveu un armari contenidor a l’interior com instal·lació fixa i amb idèntic contingut, es 
preveu maletins-farmaciola portàtils 

Com a  mínim,  amb  periodicitat  mensual  es  revisarà  la  dotació  de  la  farmaciola  i  es 
reposaran immediatament els materials sanitaris consumits i/o caducats. 
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MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Assistència a accidentats: 

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament de diferents centres mèdics ( serveis propis, 
Mútues patronals, Mutualitats laborals, Ambulatoris, etc . ) on s’han de portar els accidentats pel 
més ràpid i efectiu tractament. 

 

Es disposarà a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb telèfons i adreces dels 
Centres  assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc.. per garantir un ràpid transport dels 
possibles accidentals als Centres d’assistència . 

Reconeixement Mèdic: 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic que 
es repetirà en el període d’un any. 

En el cas dels operaris que treballin a altura, operadors, etc.. serà amb major freqüència. Les  
proves mèdiques que es realitzin als operaris en treballs d’altura s’haurà d’incloure 
especialment la sensibilitat al vertigen. 
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SENYALITZACIÓ 

Senyalització de seguretat 

El R.D. 485/1997, estableix un conjunt de preceptes sobre la senyalització, colors, simbols, 
formes  de  senyals i conjunts que proporcionen una determinada informació relativa a la 
seguretat 

 

Senyals de prohibició 

Forma     Cercle 

Color de seguretat    Vermell  

Color de contrast    Blanc  

Simbols     Negre 

 

Senyals de indicació de perill 

Forma     Triangle equilater  

Color de seguretat    Negrel  

Color de contrast    Groc  

Simbols     Negre 
 

Senyals de informació de seguretat 

Forma     Rectangular  

Color de seguretat   Verd  

Color de contrast   Blanc  

Simbols    Blanc 
 

Senyals de obligació 

Forma     Cercle 

Color de seguretat   Blau  

Color de contrast   Blanc  

Simbols    Blanc 
 

Senyals d'informació 

Forma     Rectangular  

Color de seguretat   Blau  

Color de contrast   Blanc  

Simbols    Blanc 
 

Senyals de localització d'equips contra incendis 

Forma     Rectangular  

Color de seguretat   Vermell  
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Color de contrast   Blanc  

Simbols    Blanc 
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Les dimensions de les senyals seran les següents : 

La superficie de les senyals " S" ( m2 ), ha de ser tal que S>L2/2000, essent L la distancia 
màxima  (  m) de observació prevista per la senyal ( fórmula applicable per L<50m.). En 
general s'adoptaran els valors normalitzats per la UNE 1-011-75, serie A. 

Les  senyals  de  seguretat  poden  ser  completades  per  retols  preventius  auxiliars  que 
contenen un text proporcionat amb informació complementaria. S'utilitza conjuntament amb 
la senyal normalitzada de seguretat, són de forma rectangular , amb la dimenssió màxima de 
la senyal que complementen, i col.locades a sota. 

Cinta de senyalització 
En cas de senyalitzar obstacles , zones de caiguda d'objectes, es delimitarà amb cintes de 
roba o material plàstic amb franges alternades obliques de color groc i negre, inclinan-se 

60º amb la horitzontal. 

Cinta de delimitació de zona de treball 
La intrussió en el tall de persones alienes a l'activitat representa un risc , que al no poder-se 
eliminar,  s'ha de senyalitzar mitjançant cintes de color vermell, o amb bandes alternades 
verticals de colors vermell i blanc, que delimiten la zona de treball. 

Senyals òptico-acústiques de vehicles d'obra: 

Les màquines autoportants, que eventualment poden intervenir en la evaquació de material 
de l'excavació o enderrocs han de disposar de: 

Una botzina de senyalització acústica 

Senyals sonores o lluminoses ( previsiblement ambdues a la vegada ) per la indicació de la 
maniobra de marxa enrrera. 

A la part més alta de la cabina disposaran d'un senyalitzador rotatiu lluminic destallant de 
color àmbar per alertar de la seva presencia: 

Dos focus de posició i creuament a la part devantera i dos pilots lluminosos a la part 
trassera. 

BAIXANTS DE RUNA 

Mòduls troncocònics articulats de material plàstic  resistent de 50 cm. de diametre interior i 1 
m. d'alçada , amb boques de descàrrega a cada tall i un radi de cobertura de servei de 25m, 
col.locats verticalment i aplomats amb el contenidor de abassagament de runa 
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1.3.- HOMOLOGACIONS I PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Evidentment, aquests mitjans de protecció personal han de ser d’ús individual i sobre tot, 
quan es dona un contacte directa amb la persona. 

Amb l’objectiu de garantir uns mínims de qualitat, el Ministeri de Treball, a l’any 1974, 
mitjançant una Ordre Ministerial, va fixar els criteris per a regular l’homologació dels mitjans de 
protecció personal dels treballadors. 

Cada contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual de la 
totalitat del personal que intervé a l’obra 

L’empresari queda obligat respecte als treballadors a: 

- Avaluar el risc 

- Definir quin equip de protecció individual es necessita, i fer una tria correcte entre els 
diferents E.P.I., que compleixen els requisits necessaris. 

- Informar-los contra quins riscs protegeix l’E.P.I. 

- Formar-los sobre l’ús correcte i llurs possibles limitacions. 

Els equips de protecció individual (E.P.I.) es regiran per les normes adoptades a l’ambit de la  
Directiva 89/686/CEE “ E.P.I.” , R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, BOE 28.12.92 i 
resolució del M.I.E. 25 d’abril de 1996, BOE 28.05.96 

 

E.N. 397/1995 

 

EN 165/1985 

EN 165/AC1/1986 

EN 169/1992 

 

EN 170/1992 

 

EN 171/1992 

 

EN 207/1993 

EN 208/1993 

 

EN 379/1994 

Cascs de protecció per la indústria  

Protecció individual per ulls . Vocabulari.  

Protecció individual per ulls . Vocabulari. 

Protecció  individual  per  ulls  :  Filtres  per  soldadura  i  tècniques 
relacionades . Especificacions del coeficient de 
transmisió ( transmitancia ) i us recomenat 

Protecció  individual  per  ulls  :  Filtres  per  ultravioleta  i  tècniques 
relacionades . Especificacions del coeficient de 
transmisió ( transmitancia ) i us recomenat 

Protecció  individual  per  ulls  :  Filtres  per  infrarojos  i  tècniques 
relacionades . Especificacions del coeficient de 
transmisió ( transmitancia ) i us recomenat 

Protecció  individual  d’ulls.  Filtres  i  ulleres  de  protecció  contra  la 

radiació laser 

Protecció  individual  d’ulls.  ulleres  de  protecció  per  els  treballs 
d’ajustament de laser i sistemes laser Especificacions 

 

CASCS DE SEGURETAT 

Protegeixen el cap dels usuaris contra riscs de xocs i cops per/contra objectes. Classe 
Utilització 

N D’ús normal 

E D’us normal més alguna especificat 
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E-AT Per a treballs en proximitat d’alta tensió. 

E-B Per a treballs en llocs amb temperatures molt baixes 
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PROTECTORS AUDITIUS 

Protegeixen els usuaris contra el risc derivat de l’exposició al soroll 

 Atenuació en dB per freq. 

Classe 

 

 

A 

Baixes 
 

10 

Mitjanes 
 

35 

 Altes 

B 5-10 35  17-30 

C 7 25  25 

D 5-7 25  17-25 

E 5 20  14 

 

Tipus: 
    

 

1.- D’inserció, més conegut com a taps. S’introdueixen dins el canal auditiu taponant-lo. 
Atenuació al voltant de 20 dB 

2.- De  circumscripció, més  conegut  com  a  orelleres. Van  sobreposats a  les  orelles  i 
protegeixen tot el pavelló auditiu. Atenuació al voltant de 30 dB. 

 

PANTALLES PER A SOLDADORS 

Protegeixen els ulls i la cara dels usuaris contra el risc de radiacions en els processos de 
soldadura. l’Homologació dels filtres i altres elements associats és objecte d’altres MT ( MT- 

18 i 19 ) Tipus : 

DE MA :  Estan proveïdes d’un mànec convenientment dissenyat per a subjectar-lo amb la ma 

DE CAP: Normalment es subjecten al cap mitjançant un arnés que no ha d’exercir excessiva 
pressió. 

 

GUANTS AÏLLANTS DE L’ELECTRICITAT 

Protegeixen als usuaris contra el risc de contactes elèctrics 

Classe Tensió Max. d’utilització 

I   430 V  

II  1000 V  

III  20000 V  

IV  30000 V 

Les classes I i II poden ser d’utilització directa, les III i IV només per maniobres 

En funció de la longitud hi ha els següents tipus 

Guant curt ( C )  

Guant normal  ( N ) 

Guant llarg ( L ) 
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CALÇAT DE SEGURETAT CONTRA RISCS MECÀNICS 

Protegeixen els peus dels usuaris contra els riscs de cops, xocs, aixafaments, punxades, etc. 

Classe 

I Amb puntera de seguretat per protegir els dits dels peus 

II Amb plantilla o sola de seguretat per protegir la planta dels peus 

III Amb puntera i plantilla o sola de seguretat.  

A les classes I i III es distingeixen dos graus A i B. 

Segons la cobertura que fa del peu n’hi han de tres tipus : 

Tipus  Cobertura 

Bota  Tot el peu i tornell  

Sabata  Tot el peu  

Sandàlia Parcialmet el peu 

BANQUETES AÏLLANTS DE MANIOBRA 

Protegeixen als usuaris contra els riscs de contactes elèctrics en treballs i maniobres en 
instal·lacions d’A.T. 

Classe Tensió Máx. d’utilització 

I 20 KV II 30 KV III 45 KV IV 66 KV 

En funció del lloc d’utilització hi han els següents tipus 

A Per interiors 

B Per exteriors 

ADAPTADORS FACIALS 

Protegeixen  als  usuaris  contra  els  riscs  d’inhalació  de  contaminants  i/o  asfíxia  per 
insuficiència d’oxigen 

Classes d’equips 

A Depenents del medi ambient 

- Retenció mecànica 

- Retenció i/o transformació física i/o química 

- Mixtos 

B Independents del medi ambient 

- Semiautonons 

- Autònoms 

Tipus Denominació Aplicació 

I Màscara Cobreix les vies respiratòries i la vista 

II Mascareta Cobreix les vies respiratòries 

III Broquet Connectada a la via bucal tanca l’entrada a les vies 

  nasals 
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MASCARETES AUTOFILTRANTS 

Protegeixen als usuaris contra els riscs d’inhalació de contaminants sòlids ( pols, fums, 
boires, etc ) 

Es diferencien de les mascaretes ( adaptador facial tipus II ) en el fet que en les autofiltrants, el 
filtre és al mateix temps cos i únic component de la mascareta mentre que l’adaptador facial 
el filtre n’és un dels components recanviables. Poden portar o no, vàlvula d’exhalació i poder de 
retenció mínim serà del 90%. 

CINTURONS DE SEGURETAT 

Subjecció : 

Protegeixen als usuaris contra el risc de caiguda d’altura 

En funció de la utilitat específics s’estableix la següent classificació: Classe Utilitat 

A Subjecció  

B Suspensió  

C Caiguda 

Aquesta MT és específica del cinturó de classe A ( subjecció ) adequat per a treballs en què 
l’usuari no s’hagi de desplaçar o bé faci desplaçaments limitats. 

Dintre de la classe A n’hi han de dos tipus : 

Tipus 1 Proveïts d’una única connexió 

Tipus 2 Proveïts de dues zones de connexió 

ULLERES AMB MUNTURA TIPUS UNIVERSAL CONTRA IMPACTES  

Protegeixen els ulls dels usuaris contra el risc de projecció de partícules. 

La resistència del oculars està reglada per norma tècnica reglamentària MT-17 

respecte a la cobertura de proteccions addicionals, la norma estableix un nombre de tres 
dígits (xxx) que correspon a : 

1er dígit Zona inferior 

2on dígit Zona temporal 

3er dígit Zona superior 

La significació dels dígits és la següent : 

0 Obertura total 

1 Material transparent incolor amb obertures directes 

2 Material transparent colorejat amb obertures directes 

3 Material transparent opac amb obertures directes 

4 Material transparent incolor amb obertures indirectes 

5 Material transparent colorejat amb obertures indirectes 

6 Material transparent opac amb obertures indirectes 

7 Material transparent incolor sense obertures 

8 Material transparent colorejat sense obertures 

9 Material transparent opac sense obertures 
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OCULARS FILTRANTS PER A PANTALLES DE SOLDADORS 

Acoblats a les pantalles de soldadors ( MT3) protegeixen els ulls dels usuaris contra el risc de 
radiacions d’infrarojos i ultraviolats originats en els processos de soldadura. 

En funció de  la  transmissió de  la  banda visible,  s’estableixen  uns graus de  protecció 
designats per la lletra N. hi ha un total de 19 graus de protecció i els valors N oscilen entre 
1.2 i 16 

Han de portar gravada la següent marca N/MT-18/xxx ( fabricant o importador ) 

PROTECTOR DE FILTRES I PREVIDRES PER A PANTALLES DE SOLDADORS 

Van acoblats a les pantalles de soldadors (MT-3).  Els previdres protegeixen els ulls dels 
usuaris i els protectors de filtres protegeixen els oculars filtrants 

La protecció d’ambdós és contra la projecció de partícules. Els previdres han de complir amb la 
MT-17 

CINTURONS DE SEGURETAT: SUSPENSIÓ 

Protegeixen als usuaris contra el risc de caiguda d’altura 

Aquesta MT és específica del cinturó classe B ( suspensió ), adequat per a treballs en que és 
necessari l’elevació, descens i suspensió de l’usuari, de fet, més que una protecció, és un 
instrument de treball. 

S’estableix la següent classificació :  

Tipus 

1) Proveïts d’una o diverses bandes o elements flexibles que permeten que l’usuari 
estigui assegut 
2) Sense bandes o elements flexibles per seure 
3) Proveïts d’una banda o element flexible que permet que l’usuari l’utilitzi per seure o com 
arnés toràcic 

CINTURONS DE SEGURETAT: CAIGUDA 

Protegeixen als usuaris contra el risc de caiguda d’altura 

Aquesta MT és específica del cinturó classe C ( caiguda), adequat per a treballs en que 
l’usuari ha de fer desplaçaments per zones amb risc de caiguda d’altura 

S’estableix la següent classificació : 

Tipus 

1 Constituït per arnés toràcic, amb o sense faixa, i un element d’ancoratge 

 

1A Constituït per arnés toràcic, amb o sense faixa, i un element d’ancoratge i un 
esmortidor de caigudes 
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A 1 Dispositiu anticaiguda amb element lliscant 

 2 Dispositiu anticaiguda amb element rodant 

 3 Dispositiu anticaiguda amb enrotllador 

 4 Dispositiu anticaiguda amb contrapès 
B  Dispositius utilitzats exclusivament per operacions de descens 

C 1 Dispositius d’elevació i descens d’accionament manual 

 2 Dispositius d’elevació i descens d’accionament mecànic 

 

 

2    Constituït per un arnés extensiu al tronc i cames, amb o sense faixa i un element 
d’ancoratge 

2A   Constituït per un arnés extensiu al tronc i cames, amb o sense faixa i un element 
d’ancoratge i un esmortidor de caigudes 

AÏLLAMENT DE SEGURETAT DE LES EINES MANUALS UTILITZADES EN TREBALLS 
ELÈCTRICS EN INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ. 

Aquesta norma només afecta a les eines manuals que s’hagin d’utilitzar en treballs elèctrics de 
Baixa Tensió, i que no rebin cap tipus d’energia fora de la de l’usuari que les fes servir. 

Es fa la distinció entre eina aïllada i eina aïllant 

Eina aïllant, és aquella en que tot el material és aïllant, excepte la part operativa. 

Eina aïllada és aquella feta amb materials conductors però recoberta total o parellament 
amb material aïllant. 

Es fixen les característiques elèctriques i mecàniques de les següents eines manuals:  

• Tornavisos 
• Claus fixes  
• Alicates i tenaces  
• Talla filferro 
• Arcs de portaserres 
• Ganivets pelacables 

BOTA IMPERMEABLE A L’AIGUA I A LA HUMITAT 

Protegeixen les extremitats inferiors de l’usuari contra l’aigua i la humitat. Segons les 
prestacions es classifiquen en : 

Classe 

N 

 

 

 

Bota impermeable de tipus normal, que almenys, cobrirà el ters inferior de la cama i 
que  tindrà uns gruixos mínims als ressalts i les clivelles de la sola i taló. Aquests 
seran de material no lliscant 

E   Bota impermeable de classe N, que a més a més compleix amb la norma MT-5 

DISPOSITIUS   PERSONALS   UTILITZATS   EN   LES   OPERACIONS   D’ELEVACIÓ   
I DESCENS - DISPOSITIUS ANTICAIGUDES - 

Acoblats a diferents tipus de cinturons de seguretat ( MT-13, MT-21, MT-22 ), protegeixen a 
l’usuari contra el risc de caiguda d’altura. 

En funció de les prestacions exigides es classifiques en : Classe Tipus  Descripció 
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1.4 RECURS PREVENTIU 

Al panorama d'organització de la prevenció assenyalat, la llei 54/2003 hi afegeix el concepte 
dels recursos preventius, i assenyala el següent: 

1r. És obligatòria la presència dels recursos preventius en els quatre supòsits següents: 

- Situacions d'especial risc i perillositat, a determinar 

- Situacions d'agreujament o modificació dels riscos durant el desenvolupament de 
processos o activitats, com és el cas de la concurrència d'operacions diverses que es realitzen 
de manera successiva o simultània i que necessiten un control dels mètodes de treball aplicats 
(per exemple, obres de construcció amb riscos especials de colgament, enfonsament o caiguda 
d'altura). 

- Situacions en les quals la Inspecció de Treball, en vista de les condicions de treball 
detectades, n’exigeixi la necessitat. 

- Supòsits de coordinació d'activitats: cada contractista haurà de complir amb la 
preceptiva presència de recursos preventius (nova disposició addicional 14ena LPRL), la 
finalitat dels quals serà, sense perjudici de les competències del coordinador en matèria de 
seguretat i salut (RD 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció), la de vigilar el compliment de les mesures incloses en el pla 
de seguretat i salut i de comprovar-ne l'eficàcia. 

2n. Els recursos preventius lligats a les situacions d'obligatorietat esmentades són, a elecció 
de l'empresari, els següents: 

a) Un o diversos treballadors designats. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del o dels serveis de prevenció aliens concertats per l'empresa. 

d) Un o diversos treballadors que, sense formar part del servei de prevenció propi ni ser 
treballadors designats, reuneixin els coneixements, la qualificació i l’experiència necessaris en 
les activitats o processos assenyalats supra, i comptin amb formació preventiva mínima de 
nivell bàsic. És clar, doncs, que el legislador ha pretès dotar la majoria de centres de 
treball  i  unitats  productives  autònomes  de  recursos  humans  amb  formació  bàsica  en 
prevenció de riscos, criteri plausible des del punt de vista de la implantació efectiva de la 
cultura de la prevenció i des de la lògica del dret comunitari. Referent a això, tanmateix, cal 
recordar que el TCJE ha estat molt rigorós a exigir (per exemple, en la STJCE 15.11.2001, 
abans esmentada) que els estats membres defineixin amb claredat les capacitats i aptituds 
necessàries de les persones designades per fer-se càrrec de les funcions preventives i de 
protecció davant els riscos professionals. 

3r. Si la «presencia» indicada es realitza mitjançant diferents recursos preventius dels 
assenyalats (a, b, c), aquests han de coordinar les seves actuacions. Si l'empresari utilitza la 
via assenyalada amb la lletra d, els treballadors han de col·laborar obligatòriament amb els 
altres recursos preventius de l'empresari (propis i/o aliens). 

4t. Els recursos preventius la presència dels quals sigui obligada, en els termes que s'han 
indicat, han de tenir la capacitat (formació) suficient i els mitjans necessaris, i ser el nombre 
suficient per vigilar el compliment de les activitats preventives, i han de romandre al centre 
de treball, fix o mòbil, durant el temps en què es mantingui la situació que determini la seva 
presència. 

5è. Com a infraccions greus, s'incorporen a l'article 12 de la Llei d'infraccions i sancions en 
l'ordre social (RD legislatiu 5/2000, de 4 d'agost), les següents: 
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— No designar un o diversos treballadors perquè s’ocupin de les activitats preventives, o no 
organitzar (propi) o concertar (aliè) un servei de prevenció quan sigui preceptiu. 

— No dotar als recursos preventius dels mitjans necessaris per al desenvolupament de les 
activitats preventives. 

— La falta de presència de recursos preventius quan siguin preceptius, o l'incompliment de 
les obligacions preventives derivades de la seva presència. 

— No facilitar als treballadors designats o al servei de prevenció propi o aliè la informació i 
documentació assenyalades en els articles 18.1 i 23.1 de la LPRL. 

6è. Finalment, com a infracció molt greu, la nova Llei afegeix a l'article 13 de la Llei 
d'infraccions i sancions en l'ordre social, la tipificació de la falta de presència de recursos 
preventius quan això sigui preceptiu o l'incompliment de les obligacions derivades de la 
seva   presència,  quan  es  tracti  d'activitats  reglamentàriament  considerades  com  a 
perilloses   o   amb   riscos   especials   (qüestió   pendent,   per   ara,   de   desplegament 
reglamentari). 

INFORMACIÓ 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les 
seves  tasques, especialment en la utilització de les màquines i els mitxans auxiliars, i es 
lliuraran les  normes i sistemes operatius interns , que afectin a l’activitat o materials que 
s’estan utilitzant. 

FORMACIÓ 

Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de 
seguretat i salut. 

A partir de la tria de personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista de 
l’obra 

1.5 PLA DE SEGURETAT I HIGIENE I LLIBRE D’INCIDÈNCIES PLA DE SEGURETAT I 
HIGIENE 

En  compliment de l’article 7 del R.D. 1627/1997 i en aplicació de l’Estudi de Seguretat i 
Salut laboral, el contractista o constructor principal de l’obra, quedarà obligat a elaborar un 
Pla de Seguretat i Higiene, en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en 
funció del seu propi sistema d’execució de l’obra, les previsions contingudes en l’Estudi de 
Seguretat  i  Higiene.  En  el  Pla  s’inclouran, en  el  seu  cas,  les  propostes  de  mesures 
alternatives  de  prevenció   que   l’empresa  adjudicatària  proposi,  amb  la  corresponent 
valoració econòmica de les mateixes, que no podrà implicar variació de l’import total. 

El Pla de Seguretat i Higiene haurà de ser presentat, abans de l’inici de l’obra, a aprovació 
expressa  del coordinador en materia de seguretat i salut en fase d’execució d’obra de la 
mateixa, llevat que es tractés d’obra pública, del qual aquesta Direcció facultativa elevarà el 
pla, amb el corresponent informe per la seva aprovació. Una còpia d’aquest pla, per el seu 
coneixement, al representat dels  treballadors d’aquest centre de treball, els que podran 
presentar per escrit i de forma raonada,  els suggeriments i alternatives que s’estimen 
oportunes. De igual forma, una còpia del mateix es lliurarà al vigilant de Seguretat de l’obra. 

El Pla podrà ser modificat, en funció del procés d’execució de l’obra i de les possibles 
incidències que puguin sorgir al llarg del mateix, però sempre amb l’aprovació expressa, i la 
necessària informació i comunicació als òrgans a que es faci referència. 
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El Pla de Seguretat i Salut laboral , juntament amb l’aprovació del coordinador, serà un 
document d’obligada presentació davant els serveis territorials de treball de la Generalitat ( 
C/ Carrera, 20-24 de Barcelona ) , amb la comunicació d’obertura del centre de treball, com 
és perceptiu  , aquest organisme serà l’encarregat de concedir l’autorització d’obertura de 
Centre de Treball, i estarà en disposició permanent de la Direcció facultativa, la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social i  els Tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i 
Higiene per la realització de les funcions que legalment a cada un li pertoquen. 

 

1.6 DOCUMENTACIÓ VÀRIA 

ACTA D’APROVACIÓ DE PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els plans de seguretat i salut dels contractistes han de ser aprovats abans de l’inici de l’obra 
pel  coordinador de seguretat i  salut en fase d’execució. Per a aquesta aprovació, cal 
emplenar i visar un model facilitat pel Col.legi (Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut). 
Quan es visa la primera acta d’aprovació el col.legiat ha de demanar el Llibre d’Incidències. 

LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

Quan el coordinador de seguretat en fase d’execució visa l’acta d’aprovació del primer pla 
de  seguretat i salut de l’obra, el Col.legi corresponent facilitarà, a petició del col.legiat, el 
Llibre d’incidencies (900 ptes + IVA) 

El Llibre d’incidencies ha d’estar sempre a l’obra, amb el pla i l’acta d’’aprovació. Consta 
d’uns fulls per duplicats on s’ahn de fer constar els incompliments de les prescripcions que 
conté el pla de seguretat. N´ha de tenir cura el coordinador. 

En cas que s’hi faci una anotació, el coordinador n’ha d’entregar una còpia a Inspecció de 
Treball en el termini de les 24 hores següents a l’anotació. S’accepta l’enviament d’aquesta 
còpia per correu certificat; en aquest cas, la data de la tramesa és la que es pren com a 
data de lliurament. 

INSPECCIÓ DE TREBALL Travessera de Gràcia, 301-311 

08025 Barcelona 

(Tel. 934013008) 

COMUNICACIÓ D’OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 

Tràmit que ha de realitzar qualsevol empresari prèviament a l’inici de l’activitat. És un tràmit 
que era  obligatori per a qualsevol activitat abans de l’entrada en vigor del Reial decret 
1627/1998. 

El contractista ha d’emplenar un model oficial que se li facilita amb dades de l’empresa i ha 
d’entregar dues còpies de Pla de seguretat i salut. 

A la provincia de Bracelona aquest tràmit es pot relaitzar a qualsevol de les oficines dels 
serveis territorials de la Generalitat. 

•  A Barcelona: 

c/ Albareda, 2-4 (tel. 934430707) 

•  A Cornellà de Llobregat: c/ Torras i Bages, 24 (tel.933756162) 

•  A Manresa: 

c/ Alfons XII, 13 (tel. 938750038) 

AVÍS PREVI: 
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Document que el promotor ha de lliurar als Serveis Territorials del Departament de Treball 
de la Generalitat abans de l’inici de les obres. 

El tràmit es pot fer en les mateixes oficines on es fa la comunicació d’obertura del centre de 
treball (vegi’s les adreces al corresponent apartat). Conté dades de l’obra, del coordinador i 
dels altres intervinents. L’imprès corresponent, que cal emplenar, el facilita el Col.legi i no 
porta visat. L’avís previ ha d’estar exposat a l’obra juntament amb el Full de designació de 
coordinador. 

2. CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

1.- En tot allò referent a l’adquisició, recepció i utilització de materials, eines i maquinària, que 
s’utilitzen per la realització de l’obra, el Constructor complirà les normes i pràctiques de la bona 
construcció, assignant el personal especialitzat i qualificat en cada part de l’obra que així ho requereixi. 

La Direcció Tècnica i facultativa, podrà requerir i sol·licitar documents acreditatius de la adequada 
especialització. 

2.- L’Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per el Pla de Seguretat. No obstant,  
l’evolució del procés constructiu de l’obra, la tecnificació del constructor, o les característiques  de  
les  subcontractacions, poden  incidir  a  que  el  Pla  s’allunyi  de  les previsions de l’estudi, tant en 
mitjans tècnics com de l’evolució econòmica. Per això, l’Estudi de Seguretat estarà obert a tot  el  que 
suposi una millora de la seguretat i prevenció d’accidents d’acord sempre amb la legislació vigent. 

3.- Els mitjans auxiliars que pertanyen a l’obra i no a l’Estudi de Seguretat permetran la correcta 
execució de l’obra d’edificació, així com l’acoblament de la seguretat de Projecte de l’Estudi i el pla 
subsegüent, havent de complir amb la seguretat que s’exigeixi en cada cas: l’entibació de terres, 
encofrats, xarxa de presa de terres, etc... 

4.-  Els  treballs  de  muntatge  i  desmuntatge  dels  sistemes  de  protecció  des  del  seu començament 
fins a l’acabament, hauran de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat. 

5.- Els treballadors que facin la seguretat  a l’obra adoptaran precaucions específiques amb l’ús obligatori 
del cinturó de seguretat. Aquests treballs s’han de planificar acuradament, les operacions  de  col·locació  
de  xarxes,  baranes,  cables  de  subjecció  de  cinturons...  de protecció a tota l’obra, i en tot cas, fent 
compatible eficàcia i eliminació de riscs. 

S’ha de fer un correcte manteniment de les instal·lacions de seguretat . 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de 
vida útil, refusant-se a l’acabament d’aquests . 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 
peça o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada d’aquesta o data de 
lliurament. 

Qualsevol peça o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir el màxim per el qual s’hagi concebut ( 
per exemple, un accident ), serà refusat i es farà una reposició al moment. 

L’ús d’una peça de protecció, mai representarà un risc en si mateix. 
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3 PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES  

Obligacions del promotor 

Aquest Reial decret defineix el promotor com una persona física o jurídica per compte de la qual es fa una 
obra i, en aquesta condició, l'obliga que, tant en el projecte de l'obra que els encarregará com en 
I'execució d'aquest projecte, es tinguin molt presents les condicions de treball a les quals estan sotmesos 
els treballadors que intervindran en I'obra de construcció. En primer lloc, i sense que això eximeixi de les 
seves responsabilitats el promotor, aquest haur de designar un coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant I'elaboració del projecte i durant I'execució de l'obra,  nomenaments que poden 
recaure en la mateixa persona. 

El promotor est obligat a elaborar, en la fase de projecte, un estudi de seguretat i salut. Aquest  
estudi té dos nivells diferenciats perfectament en funció de la magnitud de l'obra, que són: 

1 .   Estudi bàsic de seguretat í salut, elaborat per un tècnic competent, quan I'obra no reuneixi els 
requisits establerts en l'apartat següent. 

El  promotor  ha  de  designar  un  Coordinador  en  fase  d’execució  de  l’obra  quan  han d’intervenir a 
l’obra més d’una empresa, una empresa i treballadors autònoms, o varis treballadors autònoms. 

El promotor, ha de lliurar als Serveis Territorials del Departament de Treball, abans de l’inici de les  obres, 
un document on es fan constar dades de l’obra, del coordinador i dels qui intervenen. És  preceptiu en 
totes les obres afectades per R.D. 1627/1997, i ha d’estar exposat  a  l’obra..  Aquest  avís,  no  
substitueix  cap  altre  tràmit.  Cal  continuar  fent  la comunicació per part del contractista d’apertura 
del centre de treball i adjuntar-hi una còpia del Pla de seguretat i salut 

L’avís previ es redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del R.D. 1627/1997 de 

24/10/97. 

Obligacions del Contractista i subcontractistes 

Es considera contractista, la persona física o jurídica que assumeixi contractualment, davant el promotor, 
amb mitjans humans i/o materials propis o aliens, el compromís d’executar la totalitat de l’obra . També 
tindrà aquesta consideració el promotor que contracti directament treballadors autònoms per fer l’obra, o 
determinats serveis d’aquesta respecte d’aquells 

El subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant del contractista , 
empresari principal, el compromís de fer determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció del 
projecte pel qual se’n regeix l’execució. 

Els contractistes i subcontractites estaran obligats a: 

Aplicar durant l’execució de l’obra, els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de 
prevenció de riscos laborals ( Llei 31/1995), i en particular, les tasques o activitats següents : 

a) El manteniment de L’obra en bon estat d'ordre i de neteja. 

b) L'elecció de L’emplaçament dels llocs i de les àrees de treballi, tenint en compte les condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplegament o circulació. 

c) La manipulació dels distints materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions 
i  dels  dispositius necessaris  per  executar ¡'obra,  amb  L’objectiu  de corregir els defectes que 
poguessin afectar la seguretat i la salut dels treballadors. 
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e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipósit dels distints 
materials, en particular si es tracta de matèries o substancies perilloses. 

La recollida de materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i L’eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L'adaptació, en funció de L’evolució de L’obra, de¡ període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar als distints treballs o fases de trebali. 

i) La cooperació entre contractistes, subcontratistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i les incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es faci 
a L’obra o prop del lloc de l'obra. 

Elaborar un pla de seguretat i salut de l'obra, el pla de seguretat i salut de L’obra. o Complir la normativa 
en matèria de prevenció de riscos laborals i les que estableix l'annex  IV del Reial decret 1627/1997, 
durant L’execució de ¡'obra. o Complir les obligacions de coordinació d'activitats empresarials 
establertes a l'article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals. o Informar i proporcionar les 
instruccions adequades 

als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar en alló que 

es refereix a la seva seguretat i salut a ¡'obra. o Atendre les indicacions i compliries instruccions del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant L’execució de l’'obra o, quan pertoqui, de la 
direcció facultativa. 

Cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en que s'analitzaran, estudiaran,  
desenvoluparan i  es consideraran les previsions contingudes en L’estudi o L’estudi bàsic en funció del 
mateix sistema d'execució de ¡'obra. 

Els treballs a realitzar estaran subjectes a les disposicions de l’Estudi de Seguretat , a les modificacions 
aprovades expressament i a les instruccions complementàries trameses per la Direcció Tècnica. 

Tots els materials compliran les condicions establertes de la documentació que presenti l’Estudi  de 
Seguretat. Es rebutjarà aquells que no s’ajustin a les prescripcions , siguin defectuosos ,o no 
reuneixin les condicions esmentades . 

Quan  la  Direcció  Tècnica  observi  suficients  motius  per  a  deduir  l’existència  de  no compliment 
de les determinacions de l’Estudi de Seguretat, podrà ordenar en qualsevol moment i sense càrrec, els 
treballadors necessaris pel seu immediat arranjament. 

S’anotarà en el llibre d’incidències la no observació de les instruccions i recomanacions preventives 
recollides a l’Estudi i el Pla de Seguretat i Higiene. 

Efectuada una anotació en el llibre d’incidències , es procedirà amb el protocol esmentat en aquest 
document 

Abans de l’inici de l’activitat, el contractista exigirà a les empreses subcontractades que li acreditin  per  
escrit  que  han  realitzat  l’evaluació  de  riscos,  la  planificació  de  l’activitat preventiva, que han de 
contribuir a l’el·laboració d’un Pla de Seguretat i Salut adequat als riscos que cada  empresa  
concurrent projectarà, i que han complert les obligacions de formació i informació respecte els 
treballadors que prestaran serveis a l’obra i han adoptat les mesures necessàries  en  matèria de primers 
auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels  treballadors, designant  amb  aquesta  finalitat  el  personal  
encarregat de  posar  en pràctica aquestes mesures i comprobant  periòdicament, en el seu cas, el 
seu correcte funcionament. 

L’empresari està obligat a realitzar una investigació sobre els accidents, conforme l’article 

16.3 de la Llei 31/95. En la mateixa es faran constar les causes de l’accident i la proposta de mesures 
preventives. Aquestes tindran com a resultat la necessitat de revisar l’evaluació de riscos laborals (article 
6.1 R.D. 39/1997). 
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La presència en el centre de treball dels recursos preventius, amb la pertinent modalitat d’organització 
d’aquests recursos, serà necessària en els següents casos: 

- Quan els riscos puguien veure’s agreujats o modificats en el desenvolupament del procés  o  l’activitat 
per la concurrència de diverses activitats que es desenvolupen succesivament o simultàniament. 

- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats 

com a perillosos o amb riscos especials. 

- Quan la necessitat de l’esmentada presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas així ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, 
aquestes hauran de col·laborar en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals. La 
obligació de cooperar pertany a tots aquells que intervinguin, tinguin o no relacions jurídiques entre ells. 

Obligacions dels treballadors autònoms 

La definició de treballador autònom que fa la legislació de seguretat social, que ara recull el Reial decret 
1627/ 1997, considera com a tal "tota persona física, distinta del contractista i del subcontractista, que 
realitza de forma personal i directa una activitat professional, sense subjecció a un contraste de treball, i 
que assumeix contractualment davant del promotor, el contractista o el subcontractista el compromís de 
fer determinades parts o instal·lacions de l'obra". 

A més d'aquesta persona definida d'aquesta manera, son també treballadors autònoms els socis 
treballadors de les cooperatives de treball associat. 

Quan el  treballador  autònom  ocupi  a  ¡'obra  treballadors  per  compte  d'altre,  tindrà  la consideració 
de contractista o subcontractista a L’efecte d'aquesta norma de prevenció de riscos laborals. 

Els treballadors autònoms estan obligats a: 

• Complir el que estableix el pla de seguretat i salut de L’obra. 

• Aplicar els principis d'acció preventiva establerts a l'articie 15 de la Llei de prevenció de riscos laborais 
(Llei 31/1995, de 8 de novembre) 

• Desenvolupar les  tasques  o  activitats  relativas  ais  principis  generals  aplicables durant L’execució 
de L’obra, contingudes a l'articie 10 del Reial decret 1627/1997. 

• Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a ¡'obra durant la seva execució. 

• Complir les obligacions que per als treballadors s’estableixen ais apartats 1 i 2 de l'article 29 de la Llei 
de prevenció de riscos laborals. 

• Ajustar la seva actuació a l’obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials i 
participant en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert. o Utilitzar equips de 
treball ajustats a la normativa vigent sobre aquests (RD 1215/1997, de 18 de juliol). 

• Elegir i utilitzar equips de protecció individuals conforme a la normativa vigent (RD 

773/19971 de 30 de maig). 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat  i de 
salut, o de la direcció facultativa, si pertoca, durant l’execució de l'obra. 

De tot el que s'ha exposat es desprén que el treballador autònom, en tenir la doble condició  
d'empresari d'ell mateix i de treballador per a ell mateix, ha de complir les obligacions que la 
legislació preventiva estableix per als empresaris i per als treballadors 
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És competència exclusiva dels Tècnics redactors de l’Estudi de Seguretat, o del coordinador de   seguretat  
en  fase  d’execució ,  l’aprovació  del  Pla  de  Seguretat,  així  com  les modificacions  en  funció  del  
procés  de  construcció  de  l’obra,  de  les  omissions  i contradiccions aparents i de l’expedició de 
les ordres complementàries que es donen pel desenvolupament del mateix, juntament amb la Direcció 
Tècnica. 

El contractista no podrà decidir sense prèvia consulta a la Direcció Tècnica, cap variació de l’Estudi de 
Seguretat o modificació d’alguna prescripció. 

El contractista estarà obligat al compliment de les condicions de la memòria, Plec de condicions, 
plànols i pressupostos de l’Estudi de Seguretat i les ordres complementàries que la Direcció Tècnica 
doni durant el decurs de l’obra. 

El contractista comunicarà amb la deguda anticipació l’inici de la construcció, dels treballs d’elevat  risc 
o d’aquells que per la seva complexitat precisin o siguin objecte del seu examen i aprovació a la 
Direcció Tècnica de l’obra 

El contractista estarà obligat a rectificar - reconstruir, a la seva costa , quantes vegades sigui 
necessari, qualsevol treball executat malament a judici de la direcció Tècnica de l’obra fins que tingui 
l’aprovació d’aquesta. 

El constructor serà el responsable de la correcta execució de les previsions de l’Estudi de Seguretat i de 
les subcontractacions o similars, responent solidàriament 

Cada contractista que intervé a l’obra ha de  preparar, sempre, el seu pla de seguretat ( cal considerar  ,  
que  el  R.D.  1627/1997, considera  contractista, també, als  efectes  de  les obligacions i 
responsabilitats exigides, qualsevol treballador autònom que tingui empleats a l’obra i també al mateix 
promotor, quan contracti directament treballadors autònoms per a l’obra . Excepcionalment, no tindrà 
aquesta consideració el promotor que contractista algú per a realitzar obres a l’habitatge particular. 

Obligacions del coordinador de seguretat i salut en L’execució de l’obra 

Quan en L’execució de l’'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o 
diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de L’inici dels treballs o tan aviat com es constati 
aquesta circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant L’execució de 
l’obra, el qual podrà ser el mateix coordinador de seguretat i salut de la fase de projecte. 

El coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  salut  en  L’execució de  l'obra  és  el  tècnic competent 
integrat en la direcció facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques de: 

a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 

En prendre decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els distints   treballs   o   
fases   de   treball   que   es   desenvolupin  simultàniament   o successivament. 

En estimar la durada requerida per ais distints treballs o fases de treball. 

b) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si n'hi ha, els 
subcontractistes   i   els   treballadors  autònoms,  apliquin  de   manera   coherent  i responsable els 
principis de l'acció preventiva que cadascun d'ells té L’obligació de complir. 

c) Aprovar  el  pla  de  seguretat  i  salut  elaborat  pel  contractista  i,  si  n'hi  ha,  les 
modificacions introduïdes en aquests. 

d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista a l'article 24 de la Llei de prevenció 
de riscos laborals. 

Adoptar les mesures necessàries perquè sols les persones autoritzades puguin accedir a 

L’obra. 

h) Ordenar la paralització dels talis o de la totalitat de L’obra els treballs dels quals impliquin un 
risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors, i assabentar-ne immediatament la lnspecció de 
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Treball i Seguretat Social, els contractistes i els subcontractistes afectats, com també els representants 
dels treballadors d'aquests. 

Quan no calgui la designació d'un coordinador, serà la direcció facultativa ¡a que durà a terme les accions 
definides als punts c, f, g i h. El Reial decret 1627/1997 defineix la direcció facultativa com el tècnic o els 
tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de L’execució de l'obra. 
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4. PLEC DE CONDICIONS MATERIALS 

MATERIALS BÀSICS 

LÍQUIDS  

NEUTRES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del 
cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva
 utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l 

- En la resta de casos: <= 1 g/l 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 

- Formigó pretesat: <= 1 g/l 

- Formigó armat: <= 3 g/l 

- Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l 

- Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l 

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat: <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE 08. El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la 

Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

 

GRANULATS 

SORRES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. S'han considerat els tipus 
següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

- De pedra calcària 

- De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la D.F. 

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. Contingut de pirites o d'altres sulfurs 
oxidables: 0% Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134): 0% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 
7-244): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 

0,4% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744- 

1): <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
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- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat: <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE 7-136): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15% 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 

- Granulat arrodonit: <= 1% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcàri: <= 1% en pes 

- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició 

IIIa,b,c, IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició 

I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 

- Resta de casos: >= 80 

Friabilitat (UNE 83-115): <= 40 

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 

- Granulat arrodonit: <= 1% en pes 

- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes 

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 15% en pes 
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Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 

<= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

Tamís UNE 7-050 mm Percentatge en pes que passa 
pel tamís 

Condicions 

5,00 A A = 100 

2,50 B 60 <= B <= 100 

1,25 C 30 <= C <= 100 

0,63 D 15 <= D <= 70 

0,32 E 5 <= E <= 50 

0,16 F 0 <= F <= 30 

0,08 G 0 <= G <= 15 

Altres Condicions 

C - D <= 50 

D - E <= 50 

C - E <= 70 

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt Contingut de matèries perjudicials: <= 2% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. CONDICIONS DE 
SUBMINISTRAMENT: 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició 
de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 

- Nom del subministrador 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Tipus de granulat 
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- Quantitat de granulat subministrat 

- Denominació del granulat(d/D) 

- Identificació del lloc de subministrament 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

EHE 08. El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

GRAVES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 

- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 
següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

- Granulats reciclats provinents de formigó 

- Granulats reciclats mixtes 

- Granulats reciclats prioritariament naturals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 
construccions amb pathologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa 
o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE 
CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics: Nul 

Ús admissible: Reblerts per a drenatges 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó: > 95% 

Contingut d'elements metàl·lics: Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes 

d'exposició I o IIb 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica: <= 10% en pes 

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics: Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 

Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 
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- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES Contingut de silicats inestables: Nul Contingut de 
compostos fèrrics: Nul 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la 
peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb 
la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

- Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix mínim 

- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 
encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 

- Per a graves calcàries: <= 2% en pes 

- Per a graves granítiques: <= 1% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos: < 5% 

Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238):
 >= 0,20 

Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 0,25% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134): <= 5% en pes 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 
7-244): <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 

- Granulats reciclats mixtos: < 1% en pes 

- Altres granulats: <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment 

- Armat: <= 0,4% pes del ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0% Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos: < 0,06% 
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Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082): 
Baix o nul 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5% 

- Altres granulats: Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5% 

- Altres granulats: Nul 

Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): 
Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la 

Estabilitat (UNE 7-136): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 12% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18% Absorció d'aigua: 

- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134): < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10% 

- Granulats reciclats mixtos: < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5% 

GRAVA PER A DRENATGES: 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat 
pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament 
per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149): <= 40 

Equivalent de sorra: > 30 

Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 

2% (UNE 103-502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició 
de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 

- Nom del subministrador 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Tipus de granulat 
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- Quantitat de granulat subministrat 

- Denominació del granulat(d/D) 

- Identificació del lloc de subministrament 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el 
compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

EHE 08. El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

GRAVA PER A DRENATGES: 

5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 

5.2-IC: Drenaje superficial 

 

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
CIMENTS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb 
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva 
resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
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granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg 
i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a 
llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de 
crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM): 

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma 

UNE-EN 197-1. Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt: S

- Fum de sílice: D 

- Putzolana natural: P 

- Putzolana natural calcinada: Q 

- Cendra volant Sicília: V 

- Cendra volant calcària: W 

- Esquist calcinat: T 

- Filler calcari L: L 

- Filler calcari LL: LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

 

Denominació   Designació: 

Ciment pòrtland  CEM I 

Ciment pòrtland amb escòria CEM II/A-S 

CEM II/B-S 

Ciment pòrtland amb fum de sílice CEM II/A-D 

Ciment pòrtland amb Putzolana CEM II/A-P 

CEM II/B-P 
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CEM II/A-Q 

CEM II/B-Q 

Ciment pòrtland amb cendres volants CEM II/A-V 

CEM II/B-V 

CEM II/A-W 

CEM II/B-W 

¦ Ciment pòrtland amb esquist calcinat CEM II/A-T 

CEM II/B-T 

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/A-L 

CEM II/B-L 

CEM II/A-LL 

CEM II/B-LL 

Ciment pòrtland mixt CEM II/A-M 

CEM II/B-M 

Ciment amb escòries de forn alt CEM III/A 

CEM III/B 

CEM III/C 

Ciment putzolànic CEM IV/A 

CEM IV/B 

Ciment compost CEM V/A 

CEM V/B 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a 
la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 
197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 
80310. 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS (BL): 

Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments 

de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. Índex de blancor (UNE 80117): >= 
85 
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D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la 
norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment 
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la 
norma UNE-EN 413-1. 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 

Denominació  Designació 

Ciment pòrtland  I 

Ciment pòrtland amb escòria II/A-S 

II/B-S 

Ciment pòrtland amb fum de sílice II/A-D 

Ciment pòrtland amb Putzolana II/A-P 

II/B-P 

Ciment pòrtland amb cendres II/A-V 

volants    II/B-V 

Ciment amb escòries de forn alt III/A 

III/B 

III/C 

Ciment putzolànic  IV/A 

IV/B 

Ciment compost CEM V/A 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 
197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 

80303-2. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals 
de tots els seus components. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
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- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Designació i denominació del ciment 

- Referència de la comanda 

- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 

- Restriccions d'utilització 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 

- Dates de producció i d’ensacat del ciment 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Restriccions d'utilització 

- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 

protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos 

- Classes 42,5 : 2 mesos 

- Classes 52,5 : 1 mes 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 

ORDEN 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad 
a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
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REAL DECRETO 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 

REAL DECRETO 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en 
aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de

construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-03). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes. 

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 

 

FERRETERIA 

FILFERROS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. S'han considerat els tipus 
següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o 
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II 
de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2 

- Qualitat G3: 1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
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Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 

La concentricitat I la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 
UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur: > 600 N/mm2 

 Toleràncies: 

- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI FILFERRO D'ACER: 

*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 

*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 

CLAUS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. S'han considerat els 
elements següents: 

- Gafes de pala i punta 

- Claus d'impacte 
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- Claus d'acer 

- Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

- Tatxes d'acer 

Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. Tatxes són claus curts 
amb la cabota grossa i plana. 

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir 
els bastiments amb les parets. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. Han de ser rectes, amb la 
punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17- 

033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització: >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5% Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària: ± 1 D 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 
MM: 

Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. CLAUS DE COURE: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. UNE 17033:1966 Puntas 
redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana 
ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 

TACS I VISOS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per 
adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 

S'han considerat els següents tipus: 
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- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina 

de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis: > 0,1 mm 

TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred. 

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap 
de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla: 14 mm 

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

- > 20°C: 10 min 

- 10°C - 20°C : 20 min 

- 0°C - 10°C: 1 h 

- - 5°C - 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 



 54 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

CABLES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretensats, postensats, telefèrics o funiculars. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. Els cordons no han de tenir filferros 
fluixos. 

El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 

Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. El pas dels 
cordons ha de ser constant i uniforme. 

Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. L'extrem del cable a d'estar 
protegit contra el descablejat. Resistència dels filferros: 160 kp/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre: + 0,05 mm 

- Llargària: 

- Fins a 400 m: + 5% 

- > 400 m: + 20 m/1000 m 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents 
dades: 

- Fabricant 

- Tipus de cable i composició 

- Resistència dels filferros i càrrega total admissible 

Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 
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ACER I METALL EN PERFILS O BARRES  

ACER EN BARRES CORRUGADES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 
transversals, amb les excepcions següents: 

- Malles electrosoldades 

- Armadures bàsiques electrosoldades 

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives
 al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen I marca del fabricant (segons informe 
tècnic de la UNE 36-811). 

Mides nominals: 

Diàmetre nominal (mm) Àrea de la secció transversal Massa (Kg) 

6 28,3 0,222 

8 50,3 0,395 

10 78,5 0,617 

12 113 0,888 

14 154 1,21 

16 201 1,58 

20 314 2,47 

25 491 3,85 

32 804 6,31 
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40 1260 9,86 

Característiques mecàniques de les barres: 

Designació Classe acer Lím. elastic 
fy (N/mm2) 

Càrrega 
unitaria de 
rotura 
fs(N/mm2) 

Allargament 
de 
rotura¦(sobre 
base de 5 
diametres) 

Relació fs/fy 

¦B 400 S Soldable >= 400 >= 440 >= 14% >= 1,05 

¦B 500 S Soldable >= 500 >= 550 >= 12% >= 1,05 

 

Designació Lìm elastic 
Re (MPa) 

Resist a la 
tracció Rm 
(MPa) 

Relació Re-
real/Re-
nominal 

Allargament 
de rotura 
(s/ base de 
5 
diàmetres) 

Allargament 
total 
càrrega 
maxima 

Relació 
Rm/Re 

B 400 SD >= 400 >= 480 >= 1,20 >= 20% 9% >= 1,20 
<= 1,35 

B 500 SD >= 500 >= 575 >= 1,25 >= 12% 8% >= 1,15 
<= 1,35 

 

Composició química: 

 

Anàlisis UNE 
36-068 

C %màx. Ceq (segons 
UNE 36-068) 
%màx. 

P %màx. S %màx. N %màx. 

Colada 0,22 0,50 0,050 0,050 0,012 

Producte 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 
90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065): Nul·la Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 

- Tensió mitjana d'adherència: 

- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de trencament d'adherència: 

- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
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- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2 

Toleràncies: 

- Secció barra: 

- Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 

- Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 

- Massa: ± 4,5% massa nominal 

- Ovalitat: 

Diàmetre nominal e (mm) Diferència maxima (mm) 

6 1 

8 1 

10 1,50 

12 1,50 

14 1,50 

16 2,00 

20 2,00 

25 2,00 

32 2,50 

40 2,50 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: En el cas de productes 
certificats: 

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures 

passives) 

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides 
als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció 
corresponents a la partida servida. 

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 

- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
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Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agresivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 

1% 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE 08. El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado UNE 
36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad 
para armaduras de hormigón armado. 

 

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

TAULONS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. Els extrems han d'estar 
acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% Coeficient 
d'elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 150000 kg/cm2 

- Fusta d'avet: Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534): <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 25 kg/cm2 
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Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant: >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal: ± 2 mm 

- Gruix nominal: ± 2 mm 

- Fletxa: ± 5 mm/m 

- Torsió: ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: De manera que no 
s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

LLATES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. Els extrems han d'estar 
acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. Pes específic aparent 
(UNE 56-531) (P): 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% Contingut 
d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 

Coeficient d'elasticitat: Aprox. 150000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534): <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 100 kg/cm2 
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Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant: >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal: ± 2 mm 

- Gruix nominal: ± 2 mm 

- Fletxa: ± 5 mm/m 

- Torsió: ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: De manera que no 
s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

POSTS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que 

gruixuda, sense que aquesta mida sobrepassi una polçada. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Cal que provingui de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. Els extrems han d'estar 
acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. Nombre màxim d'usos:
 3 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
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Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% Coeficient 
d'elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 150000 kg/cm2 

- Fusta d'avet: Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534): <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant: >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal: ± 2 mm 

- Gruix nominal: ± 2 mm 

- Fletxa: ± 5 mm/m 

- Torsió: ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

PUNTALS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

- Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
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paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. Pes específic 
aparent (UNE 56-531) (P): 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% Coeficient 
d'elasticitat: Aprox. 150000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534): <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant: >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre: ± 2 mm 

- Llargària: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa: ± 5 mm/m 

PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a 

poder-lo clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. Resistència mínima a la 
compressió segons l'alçària de muntatge:  

Alçària de  
muntatge 

Llargària del puntal 

3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 

2 M 1,8 T 1,8 T 2,5 T  - - 

2,5 M 1,4 T 1,4 T 2,0 T - - 

3 M 1 T 1 T 1,6 T - - 

3,5 M - 0,9 T 1,4 T 1,43 T 1,43 T 
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4,0 M - - 1,1 T 1,2T 1,2T 

4,5 M - - - 0,87 T 0,87 T 

5 M - - - - 0,69 T 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: De manera que no 
s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT PUNTAL METÀL·LIC: 

Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. PUNTAL DE FUSTA: 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

TAULERS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

- Tauler aglomerat de fusta 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. Els extrems han d'estar 
acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal: ± 2 mm 

- Gruix: ± 0,3 mm 

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 

- Angles: ± 1° TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% Coeficient 
d'elasticitat: Aprox. 150000 kg/cm2 
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Duresa (UNE 56-534): <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant: >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 15 kg/cm2 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de
 resines 

sintètiques i premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic: >= 650 kg/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim: 21000 kg/cm2 

- Mitjà: 25000 kg/cm2 

Humitat del tauler: >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix: <= 3% 

- Llargària: <= 0,3% 

- Absorció d'aigua: <= 6% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 6 kp/cm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara: >= 140 kp 

- Al cantell: >= 115 kp 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: De manera que no 
s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 
treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres 

o de cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, 

etc. 
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- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 

suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 

l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat 
portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 
puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència sufficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. TENSORS, 
GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. Amplària: >= 10 mm 

Gruix: >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o 

greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni 
impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. El seu ús ha d'estar 
expressament autoritzat per la D.F. 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i 
sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició. 
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La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per 
tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària 

- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m 

BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de 

càrrega. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: De manera que no 
s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: Unitat de quantitat 
necessària subministrada a l'obra. 

FLEIX: 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

DESENCOFRANT: 

l de volum necessari subministrat a l'obra. CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMUNTABLES: 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. BASTIDA: 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE 08. El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES I IMPLANTACIÓ 

MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 



 68 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la 
salut o la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 

manteniment de l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 

factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d’uns  equips que actuen a mode  de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a 
cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del  contacte de la zona  del  cos 
protegida, amb  una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física 
de l’EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que 
incideixi amb la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així 
com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel 
fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i 
el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els 
següents requisits: 

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
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específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació 
al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una barballera ajustable a la mida. 
Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser 
sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir 
els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" 
o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables 
fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense 

perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i 
hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions 
calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi 
apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini 
d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a 
l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, 
previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents 
o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de 
pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació 
indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció 
tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat 
transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, 
lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor 
amb vidre inestellable. 
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Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà
 d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en 
previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 

aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, 
a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent 
(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres 
defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de 

rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.  

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 
evitar la irritació de l’epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 
d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres,
 subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els 
oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al
 crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, 
làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè 

o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
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En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de 
sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir el cosit per 
la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures i enderroc. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la 
tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de 
partícules incandescents. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment 
de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, 
sense reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m 
o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga 
d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.  

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.  

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
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- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l’usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i 

fabricat de la forma següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació 
de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al 
beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 

consonància amb la protecció adequada. 

- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells 
agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en  el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenant en compte els factors 
ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A 
aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de 
talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 

resistència i eficàcia del seu disseny. 

- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 

Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per 
altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 
30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en 
compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors 
addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se 
seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat 
anterior. 

Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, 
l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del 
RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la 
tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 
situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran 

altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 

desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 



 74 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d’oxigen respirable.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de 
calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d’obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

- Obres d’ensostrat 

- Treballs d’estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d’ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
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Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses 
en fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se 

cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament.  

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb 
les següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 
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- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. Es seguiran les 
recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva 
data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no 
utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real 
decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 
de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV 
de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb 
les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a us de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
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- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 

Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament 

- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix 

Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant 

AENOR els següents extrems: 

- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori 

- Sistemes de qualitat: Obligatori 

- Control de la documentació: Obligatori 

- Identificació del producte: Obligatori 

- Inspecció i assaig: Obligatori 

- Equips d’inspecció, amidament i assaig: Obligatori 

- Estat d’inspecció i assaig: Obligatori 

- Control de productes no conformes: Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori 

- Registres de qualitat: Obligatori 

- Formació i ensinistrament: Obligatori 

- Tècniques estadístiques: Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del 

SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el contractista 
resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius 
establertes pel projectista. Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les 
Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, 
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus 
elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats 

a aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes 
pel projectista o fabricant. 
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- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, 
així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions 
normals d’utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin 
donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents 
parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un 
sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la 
seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en 
condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser 
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors 
de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 

Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada 
SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de  protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin  de l’exposició a 
risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials 
conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves 
parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o 
altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte 
les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o 
les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa, per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 
normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de 
les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels 
esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços 
d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar 
materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels 
sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada 
moment, com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll 
al seu muntatge; i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, 
càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder 
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ser bloquejats amb l’ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del 
selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. Els SPC 
han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 
puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir 
els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 

Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les 
màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient 
visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les 
obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i 
que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a 
riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport 
i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg. 

- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 
correctament l’amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del 
SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. Igualment s’hauran de facilitar 
les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 

Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades 
de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ELECCIÓ: 

Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i 
del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en 
tots i cadascun  dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell
 AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 

Criteris d’avaluació de riscos: 

El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del
 SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos 
que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 
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- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del 
SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a 
cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). SUBMINISTRAMENT I 
EMMAGATZEMATGE: 

El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normés utilitzades i altres especificacions tècniques usades 
per al disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 

- Manual d’instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en
 el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació 
a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLATAFORMA METÀL·LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ: 

m de llargària necessaria subministrada en obra. 

XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A MÀQUINES: 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA,  PLATAFORMA N VOLADÍS, PORTIC 
PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS, 
LIMITADOR GIR GRÚA, SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan
 las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la
 aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
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REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio que establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación. 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES  

PLANXES I PERFILS D'ACER 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b (S 275 
JR) o A/52b (S 355 JR). 

- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/37b 
(S 235 JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/42b 
(S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 

- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR), A/42b 
(S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents: 

- Una capa d'emprimació antioxidant 
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- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química 

de l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma NBE EA-95. 

Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. No ha de tenir 
defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la D.T. El subministrador ha de 
confeccionar els corresponents planols de taller a partir de la D.T. del projecte, i aquests els ha 
d'aprovar la D.F. 

Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les 
senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. Toleràncies: 

- Dimensions, forma i pes dels perfils: Segons norma NBE EA-95 

- Llargària de les peces: 

- Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 

- De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm 

- De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm 

- De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm 

- De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm 

- De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm 

- A partir de 25001 mm: ± 10 mm 

- Fletxa: llarg/1500, 10 mm 

Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre els 
nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 

PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 

- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro 

- elèctrode fusible. 

- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. 

- Elèctric per resistència. 

Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per voltejar les peces i col·locar 
aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir sol·licitacions 
excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats. 

Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 part 
5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. S'ha de reduir al mínim el 
nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la 
llargària de les mateixes han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95. 

Toleràncies: 

- Dimensions dels cordons de soldadura: 
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- Fins a 15 mm: ± 0,5 mm 

- De 16 a 50 mm: ± 1,0 mm 

- De 51 a 150 mm: ± 2,0 mm 

- Més gran de 150 mm: ± 3,0 mm 

PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 

Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que 
compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 

El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en els seu defecte, 
l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 

La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. Els 
diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 

Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes. 

Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 

La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 

Les perforacions han d'estar fetes amb barrina. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils 
d'acer A/37b (S 235 JR) de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues 
dinàmiques. 

Les femelles de cargols de tipus ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, 
s'han de bloquejar. 

Toleràncies: 

- Diàmetre dels cargols calibrats: -0,00 mm, +0,15 mm 

- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència: ± 1,0 mm 

- Separació i alineació de forats: 

- Diàmetre del forat 11 mm: ± 1,0 mm 

- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm: ± 1,5 mm 

- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm: ± 2,0 mm 

- Diàmetre del forat 25 o 28 mm: ± 3,0 mm 

PERFILS PROTEGITS AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material, 
les restes de greix, òxid i pols. 

Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on 
s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments del recobriment. Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2 

Puresa del zinc: >= 98,5 % 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la 

D.T., d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la 

Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 

*UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. (Versión Oficial EN 10025:1990 + 
EN 10025/A 1:1993) 

 

MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

MATERIALS PER A TANCAMENTS METÀL.LICS 

TANQUES D'ACER 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Materials per a tanques d'acer. S'han considerat els tipus següents: 

- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures,  per  a tanca 
metàl.lica. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 

Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 

Puresa del zinc: >= 98,5% 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on  pugui  rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS METÀL.LICS 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Materials auxiliars per a tancaments metàl.lics. S'han considerat els tipus següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 

- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 
fred). 

La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars. Protecció de la 
galvanització: >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 

Puresa del zinc: >= 98,5% 

PORTA DE PLANXA: 

La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca. No ha 
de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament. 

Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els 
mecanismes d'apertura. 

ELEMENTS DE TUB: Toleràncies: 

- Alçària: ± 1 mm 

- Diàmetre: ± 1,2 mm 

- Rectitud: ± 2 mm/m 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on  pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS 

MATERIALS PER A TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. La malla ha d'estar 
fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 

Puresa del zinc: >= 98,5% Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 

- Planor: ± 1 mm/m 

- Angles: ± 1 mm 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on  pugui  rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL.LICS 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Materials auxiliars per a reixats metàl.lics. S'han considerat els tipus següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 

- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica. 

- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 
fred). 

La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. Protecció de la 
galvanització: >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 

Puresa del zinc: >= 98,5% 

PORTA DE PLANXA: 

La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat. 

Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els 
mecanismes d'apertura. 

DAU DE FORMIGÓ: 

Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. No ha de tenir defectes 
que puguin alterar la seva resisténcia. 

PAL DE PLANXA: Toleràncies: 

- Alçària: ± 1 mm 

- Diàmetre: ± 1,2 mm 

- Rectitud: ± 2 mm/m 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE PAL O PORTA DE PLANXA: 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on  pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra. 

DAU DE FORMIGÓ: 

No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

EXTINTORS D'INCENDIS 

EXTINTORS MANUALS 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Extintors manuals de pols seca, pols seca  polivalent o anhídrid carbònic amb pressió incorporada i 
amb acabat pintat o cromat. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser estanc, resistent a la pressió interna i a les vibracions (UNE 23-110). El cos de l'extintor 
ha de ser d'acer soldable o d'alumini pur troquelat. 

Totes les parts del cos de l'extintor i les soldades a ell, han de ser de  materials compatibles. 

Els materials d'aportació han de ser compatibles amb l'acer per a produir soldadures amb 
propietats equivalents a les especificades pel material base. 

Les ampolles que es puguin col.locar de peu han de mantenir un espai de 5 mm entre el cos del 
fons sotmès a pressió i la superfície horitzontal, o bé aquest fons ha de tenir un gruix de 

1,5 vegades el gruix mínim de la paret del cos. 

Les soldadures que contribueixin a la resistència a la pressió han d'estar fetes amb soldadura 
automàtica. 

No hi poden haver soldadures a les zones amb variacions de forma. 

Les peces unides han d'estar executades i fixades al cos de l'extintor sense produir tensions 
perjudicials ni risc específic de corrosió. 

Classes de foc per al que son útils els extintors: 

 

Extintors Classe foc 

A B C Elèctric 

Pols seca  x x x 

Pols polivalent x x x x 

Anhídrid carbònic    x 

 

Han de tenir una eficàcia: >= 21A-113B 

Composició química de l'acer del cos de l'extintor: 

- Contingut de C: 

- Acer no austenític: <= 0,25% 

- Acer austenític: <= 0,03% 

- Contingut de S: <= 0,05% 

- Contingut de F: <= 0,05% 

Característiques físiques de l'acer del cos de l'extintor: 
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- Coeficient d'allargament: > 16% 

- Resistència a la tracció: <= 580 MPa 

Ampolles de gas propulsor: 

- Material: Acer, alumini o aliatge d'alumini 

- Volum: <= 500 cm3 

El cos de l'extintor ha de portar per embutició del metall o per gravat, com a mínim, les inscripcions 
següents: 

- Marca del fabricant 

- Número de sèrie o del lot 

- Any de fabricació 

- Pressió de prova en bar 

Les ampolles de gas propulsor han de portar, ben visibles, com a mínim, les dades següents: 

- Massa real en buit, en grams 

- Massa teòrica amb càrrega, en grams 

- Massa d'anhídrid carbònic, en grams, o pressió de càrrega del gas comprimit, en bar 

- Any de fabricació 

- Marca o nom del fabricant 

EXTINTORS PINTATS: 

Ha d'anar esmaltat al foc, de color vermell (UNE 1-115). 

EXTINTORS DE POLS SECA I POLS SECA POLIVALENT: 

La pressió d'impulsió de l'agent extintor ha de ser donada per un gas inert contingut dins del propi 
recipient. 

Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de 
constar de: 

- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida 

- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 

- Vàlvula de seguretat 

- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l'agent extintor una vegada s'hagi accionat 
la palanca d'accionament de la vàlvula de sortida. 

- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. Càrrega extintors <= 3 kg: A 
la boca de sortida hi ha d'haver un broc. 

Càrrega extintors > 3 kg: A la boca de sortida hi ha d'haver una mànega acabada amb un broc. 
Pressió tarada de la vàlvula de seguretat: 0,8 x pressió de prova 

EXTINTORS D'ANHÍDRID CARBÒNIC: 

Han de tenir un dispositiu de descàrrega de pressió. 

La pressió d'impulsió de l'agent extintor la dona el propi agent. 

Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de 
constar de: 

- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida 
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- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 

- Disc de ruptura a la vàlvula de sortida 

- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l'agent extintor una vegada s'hagi accionat 
la palanca d'accionament de la vàlvula de sortida. 

- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. 

Càrrega extintors <= 5 kg: A la boca de sortida hi ha d'haver un broc amb forma de botzina. 
Pressió tarada del disc de ruptura: 186 bar 

Extintors amb càrrega >= 5 kg: 

- A la boca de sortida hi ha d'haver una mànega amb un broc protegit per un difusor amb forma de 
botzina. 

- Llargària mànega: >= 400 mm 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Per unitats, en funda 
de plàstic. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 

- La pressió de servei 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives 

Ha de portar una etiqueta en que s'indiquin, de forma indeleble i ben visible, les dades següents: 

- Nom del fabricant o importador 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat 

- Tipus de foc que apaga (UNE 23-110) 

- Recomanacions restrictives 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponent al registre del tipus 

Aquesta etiqueta ha de ser fàcilment llegible amb l'extintor col.locat en el seu emplaçament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

MIE-AP5 "Instrucción técnica complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a presión." 

ITC-MIE-AP5 (MODIF.) Modifica la "Instrucción Técnica Complentaria MIE-AP5 del reglamento de 
aparatos a presión.  

NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 



 92 

Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 

UNE 23-110-90 (1) 1M "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. Parte 1: 
designación, eficacia; hogares tipo para fuegos de clase A y B. (Versión  oficial  EN 3- 
1/A1:1987)." 

UNE 23-110-75 (1) 1R "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial 
EN 3-1:1975)." 

UNE  23-110-78 (1) ERRATUM "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de  incendios. 
(Versión oficial EN 3-1:1975)." 

UNE 23-110-80 (2) 1R "Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-2:1978)." 

UNE 23-110-94 (3) 1R "Extintores portátiles de incendios. Parte 3: construcción, resistencia a la 
presión y ensayos mecánicos. (Versión oficial EN 3-4:1994)." 

UNE 23-110-84 (4) "Extintores portátiles de incendios. Parte 4: cargas y  hogares  mínimos 
exigibles. (Versión oficial EN 3-4:1984; EN 3-4/AC1:1984)." 

UNE 23-110-85 (5) "Extintores portátiles de incendios. Parte 5: especificaciones y ensayos 
complementarios. (Versión oficial EN 3-5:1984)." 

 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA 
INCENDIS  

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Part proporcional d'elements especials per a extintors. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per a extintors i, en cap cas, no han 
de fer disminuir la seva qualitat i el bon funcionament. 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un extintor. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
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MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

MÒDULS PREFABRICATS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. S'han considerat els tipus 
següents: 

- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 

- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 

- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 

Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, 
fàcilment netejables. 

Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 

Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 

L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i 
dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, 
pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 

MÒDUL DE SANITARIS: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 

- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall 
i complements de bany 

- Instal·lació elèctrica 

Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 

Alçària sostre: >= 2,3 m 

MÒDUL DE VESTIDORS: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 

- Instal·lació elèctrica Alçària sostre: >= 2,3 m MÒDUL DE MENJADOR: 



 94 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 

- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 

- Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica ha de constar de: 

- Un punt de llum 

- Un interruptor 

- Endolls 

- Protecció diferencial Alçària sostre: >= 2,6 m Gruix aïllament: >= 35 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

NTE-IFF/1973 Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica 

NTE-IFF, "Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 

ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 

 

MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

ARMARI METÀL·LIC: 

Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. El conjunt no ha de tenir cops o 
defectes superficials. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. Ha de tenir un 
pany per a tancament amb clau. 

Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m 

BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 

Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m  

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. Dimensions: 60 x 45 cm 

NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. Capacitat: 100 l 

RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
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Han de ser de materials fàcilment netejables. Capacitat: 100 l 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

EQUIPAMENT MÈDIC 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Farmaciola d'armari 

- Farmaciola portàtil d'urgència 

- Material sanitari per a assortir una farmaciola 

- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 

- Manta de cotó i fibra sintètica 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 

El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball. 

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el 

material utilitzat. 

Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. LLITERA METÀL·LICA: 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. MANTA: 
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Dimensions: 110 x 210 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Per unitats, 
empaquetades en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu 
cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

- Consistència tova: 6 - 9 cm 

- Consistència fluida: 10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment: <= 0,65 

Contingut de ciment: <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 

- Cendres volants: <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul·la 

- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm 

- Consistència fluida: ± 20 mm 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no 
pot ser superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. La formigonera ha 
d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans 
d'introduir-la a la formigonera. 
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L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE 08. El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

 

ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

ACER EN BARRES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: Barres corrugades: 

Tipus acer Barres doblegades o corbades Ganxos i patilles 

D <= 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D >= 20 mm 

B 400 10 D 12 D 4 D 7 D 

B 500 12 D 14 D 4 D 7 D 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 

- No han d'apareixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions 

necessaries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la D.F. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE 08. El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 

PROTECCIONS INDIVIDUALS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES DEFINICIÓ: 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la 
salut o la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del 
treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de 
ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 
organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 

- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d’exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no 

hagin pogut evitar-se 

L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui 
garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces 
directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la 
formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. L’usuari amb antelació a la utilització de 
l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 

L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 

permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o 
anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. PROTECCIONS 
DEL CAP: 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el 

cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i 
oïdes. 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 
situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
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- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 

- Obres en foses, rases, pous i galeries 

- Moviments de terra i obres en roca 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Utilització de pistoles per a fixar claus 

- Treballs amb explosius 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 

- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat 

a màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional 
de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans 
adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de 
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc 
(mai al seu interior). 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents 
o viseres. 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

S’han de tenir en compte els aspectes següents: 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 

- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció 
tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat 
transparent. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran 
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 

- Treballs de perforació i burinat 

- Talla i tractament de pedres 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 

- Activitats en un entorn de calor radiant 

- Treballs que desprenen radiacions 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà 
d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de 
ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb 
vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, 
per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 

No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça 
de soldar. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 

(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. Característiques dels vidres de 
protecció: 

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran 

de color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el 
tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, 
tradicional de les ulleres de picapedrer PROTECCIONS PER A L’APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 

- Treballs de percussió 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en 
tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals 
de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui 
adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. Quan el soroll sobrepassi el llindar 
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de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o 
cotó. 

Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. PROTECCIONS PER A L’ APARELL 
RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires 

- Vapors metàl·lics i orgànics 

- Gasos tòxics industrials 

- Monòxid de carboni 

- Baixa concentració d’oxigen respirable 

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir 
riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 

- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 

- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites 
del fluid frigorífic 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració 
mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i 
alta concentració de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el 
seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats 
després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per 
la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS 
SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs de soldadura 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 

- Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, 
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., 
segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de 
calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

- Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d’obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

- Construcció de sostres 

- Treballs d’estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció. 

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Construcció de sostres 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses 
en fusió: 

- Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de 
sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures o enderrocs. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap 
element metàl·lic. 

En aquelles  operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n 
ràpidament del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que 
existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà 
recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades 
a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
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La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines 
de cuir, cautxú o teixit ignífug. 

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 

màxims de defensa davant d’aquestes. PROTECCIONS DEL COS: 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). Els mitjans de protecció 
personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs en bastides 

- Muntatge de peces prefabricades 

- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. 
o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12mm.

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb 

línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 

Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la 
corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat 
per part del receptor. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

- Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 

- Manipulació de vidre pla 

- Treballs de rajat de sorra 

- Treballs en cambres frigorífiques 

- Roba de protecció anti-inflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus 

- Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 
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- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran 

les següents característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran 
servir roba sense accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent 
al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al 
trasllat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva 
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data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no 
utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: Totes les 
unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures 
durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 
real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. RESOLUCIÓN 28/7/2000 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 

 

PROTECCIONS COL.LECTIVES 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES DEFINICIÓ: 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre 

si, associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 

S’han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 

- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 

- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 
seguretat 

- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
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- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 

- Barana de protecció a la coronació d’una excavació 

- Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol. 

- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

- Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals 

- Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i 

- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 

- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres. 

- Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 

- Anellat per a escales de ma 

- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 

- Pantalla de protecció front al vent 

- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar- se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i 
romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o 
mantenir els SPC. 

Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el 
fabricant del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la 
necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es 
obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
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Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s’hauran d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els 
riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 

Ha d’estar constituïda per: 

- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si 
i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal de 150 kp/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 
- 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 

Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. La 
xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l’estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 

La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 
indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, 
amb peces d’acer encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d’objectes i al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no 
haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la 
protecció. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a 
tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la 
seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver 
aturat l’activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del 
fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s  les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes 
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció 
de protecció col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a 
una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: Totes les 
unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc 
d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 



 113 

REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de 
la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS DE MALLES METÀL.LIQUES 

TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Col.locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs. 

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

- Replanteig 

- Col.locació dels peus prefabricats de formigó 

- Col.locació dels bastidors que formen la tanca 

- Desmuntatge del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. Toleràncies 
d'execució: 

- Distància entre els suports: ± 5 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 5 mm 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES DEFINICIÓ: 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 
forma de plafó o un color, segons procedeixi. CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui 

ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 

 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts 
en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives 
del seus respectius continguts. 

S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se 
sobre un pal solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
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Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 

La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal 
de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES” 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR 

– 5, TR – 6, TR – 305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 
km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 
amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant 
en planta una alineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant 
major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
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Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. S'emmagatzemaran en compartiments 
amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 
no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: Unitat 
de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la D.T. 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 

8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los 
edificios. 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. UNE 48103:1994 
Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

 

ABALISAMENT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ DEFINICIÓ: 
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L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja 
que siguin ultrapassats. 

 

CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 

- L’ abalisament mai no elimina el risc. 

- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’ abalisament. 

- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant 
la seva eficàcia preventiva. 

 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

- L’abalisament hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 

 

CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat 

la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de 

defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. 
Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 

- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

-La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 

- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 

- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
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- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en 
ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, 
podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades 
sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

 

2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. S'emmagatzemaran en compartiments 
amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per
 l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que 
hagin estat o no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ALÇÀRIA, BALISA, FITA, 
CASCADA LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 

unitat segons amidament D.T. 

CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 

m de llargària segons amidament D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 

8.3-IC Señalización de Obras 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 

REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
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DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 

UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

EQUIPAMENTS 

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA  

MÒDULS PREFABRICATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES DEFINICIÓ: 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que 
tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació 
del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest 
tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es 
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb 
uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se 
de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i 
Salut de l’obra. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb 
l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a 
utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant 
en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn 
quotidià. 

Diàriament es  destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 

Es reemplaçaran  els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en  el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment 

Preventiu“ i aquest sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant 
l’execució de l’obra. 

Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 

ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del 
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
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NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la 

Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 

NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
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AMIDAMENTS	  I	  PRESSUPOST	  E.S.S.	  
 
 



 

 
 

AMIDAMENTS Data:  11/12/11 Pàg.: 1 
 

OBRA 01 
CAPÍTOL 01 

 
ESS PERE VIRGILI 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
 

NUM.    CODI UA DESCRIPCIÓ 
 

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
 

AMIDAMENT DIRECTE 160,000 
 

2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat 
segons UNE-EN 812 

 
AMIDAMENT DIRECTE 25,000 

 
3 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,  amb protectors 

auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
 

AMIDAMENT DIRECTE 40,000 
 

4 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material  fotoluminiscent, 
homologat segons UNE-EN 812 

 
AMIDAMENT DIRECTE 25,000 

 
5 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397 

 
AMIDAMENT DIRECTE 35,000 

 
6 H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 

acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
 

AMIDAMENT DIRECTE 35,000 
 

7 H1421110 u Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor   transparent  i  tractament  
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

 
AMIDAMENT DIRECTE 120,000 

 
8 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer  recoberta de PVC, amb 

visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
 

AMIDAMENT DIRECTE 25,000 
 

9 H1424340 u Ulleres  de  seguretat  hermètiques  per  a  esmerillar,  amb  muntura  de  cassoleta  de  policarbonat  amb  respiradors  i 
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades 
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

 
AMIDAMENT DIRECTE 25,000 

 
10 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, 

amb visor de tela metàl.lica, homologades segons UNE-EN 1731 
 

AMIDAMENT DIRECTE 20,000 
 
 
 

Euro 



 

 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS Data:  11/12/11 Pàg.: 2 
 

11 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 1731 

 
AMIDAMENT DIRECTE 20,000 

 
12 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster  reforçat amb fibra de 

vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 
175 

 
AMIDAMENT DIRECTE 15,000 

 
13 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent 

, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 
 

AMIDAMENT DIRECTE 15,000 
 

14 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès 
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 

 
AMIDAMENT DIRECTE 15,000 

 
15 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 

 
AMIDAMENT DIRECTE 827,000 

 
16 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 

458 
 

AMIDAMENT DIRECTE 50,000 
 

17 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i 
UNE-EN 458 

 
AMIDAMENT DIRECTE 36,000 

 
18 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

 
AMIDAMENT DIRECTE 200,000 

 
19 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 

 
AMIDAMENT DIRECTE 60,000 

 
20 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 

 
AMIDAMENT DIRECTE 60,000 

 
21 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

 
AMIDAMENT DIRECTE 200,000 

 
22 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083 

 
AMIDAMENT DIRECTE 160,000 

 
 

Euro 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS Data:  11/12/11 Pàg.: 3 
 

23 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

 
AMIDAMENT DIRECTE 80,000 

 
24 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport  d'escuma de poliuretà, 

folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins  a  mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

 
AMIDAMENT DIRECTE 80,000 

 
25 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 

homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
 

AMIDAMENT DIRECTE 25,000 
 

26 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o  materials sense arestes 
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

 
AMIDAMENT DIRECTE 80,000 

 
27 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i 

UNE-EN 420 
 

AMIDAMENT DIRECTE 80,000 
 

28 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

 
AMIDAMENT DIRECTE 80,000 

 
29 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 

 
AMIDAMENT DIRECTE 80,000 

 
30 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, 

homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
 

AMIDAMENT DIRECTE 30,000 
 

31 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,  tensió màxima 500 
V, homologats segons UNE-EN 420 

 
AMIDAMENT DIRECTE 30,000 

 
32 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a  treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,  tensió màxima 7500 

V, homologats segons UNE-EN 420 
 

AMIDAMENT DIRECTE 30,000 
 

33 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,  homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 

 
AMIDAMENT DIRECTE 36,000 

 
 

Euro 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS Data:  11/12/11 Pàg.: 4 
 

34 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb  plantilla metàl.lica, amb 
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, 
UNE-EN 
347-2 i UNE-EN 12568 

 
AMIDAMENT DIRECTE 36,000 

 
35 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del  turmell encoixinat, 

sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de  manxa, de despreniment ràpid, sense 
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

 
AMIDAMENT DIRECTE 28,000 

 
36 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,  homologades  segons UNE-EN 

344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, 
UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

 
AMIDAMENT DIRECTE 160,000 

 
37 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 

rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica,  homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i 
UNE-EN 
347-2 

 
AMIDAMENT DIRECTE 65,000 

 
38 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 

del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344,  UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-
2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 

 
AMIDAMENT DIRECTE 65,000 

 
39 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, 

amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i  sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, 
UNE-EN 
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

 
AMIDAMENT DIRECTE 34,000 

 
40 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb 

pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568 
 

AMIDAMENT DIRECTE 160,000 
 

41 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 
 

AMIDAMENT DIRECTE 28,000 
 

42 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

 
AMIDAMENT DIRECTE 18,000 

 

 
Euro 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS Data:  11/12/11 Pàg.: 5 

 
43 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 

cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus  lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

 
AMIDAMENT DIRECTE 3,000 

 
44 H147D501 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 

cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus  absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

 
AMIDAMENT DIRECTE 5,000 

 
45 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una  banda de cintura, 

sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

 
AMIDAMENT DIRECTE 10,000 

 
46 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 

 
AMIDAMENT DIRECTE 30,000 

 
47 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 

813 
 

AMIDAMENT DIRECTE 7,000 
 

48 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 
 

AMIDAMENT DIRECTE 80,000 
 

49 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,  amb butxaques 
interiors, homologada segons UNE-EN 340 

 
AMIDAMENT DIRECTE 80,000 

 
50 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 

butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
 

AMIDAMENT DIRECTE 80,000 
 

51 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,  trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

 
AMIDAMENT DIRECTE 80,000 

 
52 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques 

interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
 

AMIDAMENT DIRECTE 18,000 
 

53 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 
 
 

Euro 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS Data:  11/12/11 Pàg.: 6 
 

AMIDAMENT DIRECTE 10,000 
 

54 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
 

AMIDAMENT DIRECTE 10,000 
 

55 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 
 

AMIDAMENT DIRECTE 18,000 
 

56 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons 
UNE-EN 340 

 
AMIDAMENT DIRECTE 160,000 

 
57 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

 
AMIDAMENT DIRECTE 28,000 

 
58 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

 
AMIDAMENT DIRECTE 28,000 

 
59 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 

butxaques, homologada segons UNE-EN 340 
 

AMIDAMENT DIRECTE 160,000 
 

60 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

 
AMIDAMENT DIRECTE 28,000 

 
61 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, 

UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
 

AMIDAMENT DIRECTE 18,000 
 

62 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i 
UNE-EN 471 

 
AMIDAMENT DIRECTE 12,000 

 
 
OBRA 

 
01 

 
ESS PERE VIRGILI 

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

NUM.    CODI UA DESCRIPCIÓ 
 

1 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 1.430,000 

 
 
 

Euro 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS Data:  11/12/11 Pàg.: 7 
 

2 H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè  tupida tipus 
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 400,000 

 
3 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra  caigudes, de fil trenat 

de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,  80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 320,000 

 
4 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 20,000 

 
5 H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic 

amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 
 

AMIDAMENT DIRECTE 470,000 
 

6 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb  travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó 
i amb el desmuntatge inclòs 

 
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

 
1 

 
2 
  2,000 

2,000 
160,000 

50,000 
  320,000 

100,000 
C#*D#*E#*F# 

C#*D#*E#*F# 
 

TOTAL AMIDAMENT 420,000 
 

7 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 

1 
 

2 
  15,000 

10,000 
19,000 

12,000 
  285,000 

120,000 
C#*D#*E#*F# 

C#*D#*E#*F# 
 

TOTAL AMIDAMENT 405,000 
 

8 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl.lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada  per pressió contra 
els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 30,000 

 
9 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 8,000 

 
10 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i  perfils IPN 100 clavat 

al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
 

AMIDAMENT DIRECTE 8,000 
 

11 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 
 
 
 

Euro 
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000 
 

12 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 
 

AMIDAMENT DIRECTE 6,000 
 

13 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 
 

AMIDAMENT DIRECTE 6,000 
 

14 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 
 

AMIDAMENT DIRECTE 6,000 
 

15 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 
 

AMIDAMENT DIRECTE 12,000 
 

16 HBB21851 u Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 

AMIDAMENT DIRECTE 23,000 
 

17 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 

AMIDAMENT DIRECTE 22,000 
 

18 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular  amb cantells i 
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 24,000 

 
19 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular  amb cantells i 

banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 24,000 

 
20 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular  amb cantells i 

banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 24,000 

 
21 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 

60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 

AMIDAMENT DIRECTE 24,000 
 

22 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 24,000 

 
 
 

Euro 
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23 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de 
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 8,000 

 
24 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 

 
AMIDAMENT DIRECTE 60,000 

 
25 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 1.780,000 

 
26 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 40,000 

 
27 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 80,000 

 
28 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 

4mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida  de 12 mm de D nuada a la xarxa, unida a 
l'estructura de sopandes de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 1.050,000 

 
29 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 

suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
 

AMIDAMENT DIRECTE 80,000 
 

30 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor 
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 260,000 

 
31 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de 

formigó i amb el desmuntatge inclòs 
 

AMIDAMENT DIRECTE 300,000 
 

32 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

 
33 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
 

AMIDAMENT DIRECTE 2,000 
 
 
 
 

Euro 
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34 H1512213 m Protecció col.lectiva vertical de perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat 
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 
12 mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de D, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m 
amb ganxos embeguts en el formigó, en successiva col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 117,000 

 
 

OBRA 01 
CAPÍTOL 04 

ESS PERE VIRGILI 
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 

 
 

NUM.    CODI UA DESCRIPCIÓ 
 

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 
 

AMIDAMENT DIRECTE 800,000 
 

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 
 

AMIDAMENT DIRECTE 24,000 
 

3 HQU15312 u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de  poliuretà  de 35 mm de 
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 4,000 

 
4 HQU1A502 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de  poliuretà  de 35 mm de 

gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i 
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 4,000 

 
5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 80,000 

 
6 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 27,000 

 
7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 8,000 

 
8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 80,000 

 
9 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 

 
AMIDAMENT DIRECTE 6,000 

 
Euro 
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10 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 
 

AMIDAMENT DIRECTE 800,000 
 

11 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
inclòs 

 
AMIDAMENT DIRECTE 20,000 

 
 
OBRA 

 
01 

 
ESS PERE VIRGILI 

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 

NUM.    CODI UA DESCRIPCIÓ 
 

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut 
 

AMIDAMENT DIRECTE 80,000 
 

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 
 

AMIDAMENT DIRECTE 10,000 
 

 
OBRA 

 
01 

 
ESS PERE VIRGILI 

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 

NUM.    CODI UA DESCRIPCIÓ 
 

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 
 

AMIDAMENT DIRECTE 160,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euro 
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OBRA 
CAPÍTOL 

 
01 ESS PERE VIRGILI 
01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  
 

1 
 

 
2 

 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 

 
6 

 
 
 

7 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 

12 
 
 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 

 
16 

 
H1411111 

 

 
H1411115 
 
 
H1411117 

H141211D 

H141300F 
 

 
H1414119 
 
 
 
H1421110 
 
 
H1423230 
 
 
 
H1424340 
 
 
 
 
H1425450 
 
 
 
H1426160 
 
 
H142AC60 
 
 
 
H142BA00 
 
 
H142CD70 
 
 
H1431101 

 

 
H1432012 

 

u 

u 

 
u 

u 

u 

u 

 
 

u 

u 

 
u 

 
 
 
 

u 
 
 
 

u 

u 

 
u 

u 

u 

u 

 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1) 

 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 (P - 2) 

 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un  pes  màxim de  400  g,  amb  protectors auditius, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 3) 

 
Casc  de seguretat per a  senyalista, de polietilè,  amb un 
pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat 
segons UNE-EN 812 (P - 4) 

 
Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador 
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 5) 

 
Casc  de seguretat , de polietilè, amb un pes  màxim  de 400 
g, amb  pantalla  facial  amb  visor  de  malla  de  reixeta  
metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons 
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P - 6) 

 
Ulleres   de  seguretat  antiimpactes  estàndard,   amb   
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P 
- 7) 

 
Ulleres   de  seguretat  per  a  tall  oxiacetilènic,   amb   
muntura universal  de  barnilla  d'acer   recoberta  de  PVC,  
amb  visors circulars de 50  mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 8) 

 
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura 
de  cassoleta  de  policarbonat  amb  respiradors  i  recolzament 
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 
mm de D  roscats a la muntura, homologades segons  UNE-
EN 
167 i UNE-EN 168 (P - 9) 

 
Ulleres    de   seguretat   panoràmiques   i    hermètiques   per   
a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta 
elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons UNE-
EN 1731 (P - 10) 

 
Ulleres  de  seguretat per  a  protecció de  riscs  mecànics, amb 
muntura  universal,  amb  visor  de  malla  de  reixeta  metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 1731 (P - 11) 

 
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc  abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 
d'1,35 mm de gruix, amb  visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 12) 

 
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a 
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a 
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 13) 

 
Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics,  amb visor 
de malla  de  reixeta  metàl.lica,  per   acoblar  al  casc  amb  
arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 14) 

 
Protector  auditiu de tap d'escuma, homologat  segons  UNE-
EN 
352-2 i UNE-EN 458 (P - 15) 

 
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN  352-1 i UNE-EN 458 (P - 
16) 
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17    H1433115 u Protector  auditiu  tipus  orellera  acoplable  a  casc  industrial  de 
seguretat,  homologat  segons   UNE-EN   352,  UNE-EN  397  i 
UNE-EN 458 (P - 17) 

 
18    H1445003 u Mascareta   de   protecció   respiratòria,    homologada    segons 

UNE-EN 140 (P - 18) 
 

19    H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada 
segons UNE-EN 149 (P - 19) 

 
20    H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada  segons UNE-EN 

136 (P - 20) 
 

21    H144D205 u Filtre  contra  partícules, identificat amb  banda  de  color  blanc, 
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 21) 

 
22    H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 

141 i UNE-EN 12083 (P - 22) 
 

23    H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a  l'abrassió per 
a ferrallista, amb dits i palmell de  cautxú rugós sobre suport 
de cotó, i subjecció  elàstica al canell, homologats segons 
UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 (P - 23) 

 
24    H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, 

de PVC sobre suport d'escuma de  poliuretà, folrats 
interiorment amb   teixit  hidròfug   reversible,  amb   maniguets  
fins  a   mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i 
UNE-EN 420 (P - 
24) 

 
25    H1459630 u Parella  de  guants  per  a  soldador,  amb  palmell  de  pell,  folre 

interior de cotó, i màniga llarga de  serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 25) 

 
26    H145B002 u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs   mecànics  per 

manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 
2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 26) 

 
27    H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 

construcció nivell 3, homologats segons  UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 (P - 27) 

 
28    H145D002 u Parella  de  guants  de  protecció  contra  riscs   mecànics  

molt agressius nivell 5, homologats  segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 
420 (P - 28) 

 
29    H145E003 u Parella  de  guants  contra  agents  químics  i  microorganismes, 

homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 (P - 29) 
 

30    H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent 
per   a   estibadors  de   càrregues   amb   grua   i/o   senyalistes, 
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 30) 

 
31    H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 

00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 (P - 31) 

 
32    H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 

1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 (P - 32) 

 
33    H1461110 u Parella  de  botes  d'aigua  de  PVC  de  canya  alta,  amb  sola 

antilliscant  i  folrades  de  niló   rentable,  homologades  
segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 (P 
- 33) 

 
34    H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta,  per posada 

en obra del formigó, amb plantilla  metàl.lica, amb sola 
antilliscant i folrades  de  niló  rentable, homologades segons  
UNE-EN  344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,  UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-
EN 347-2 i UNE-EN 12568 (P - 34) 
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35    H1463253 u Parella de  botes  dielèctriques resistents a  la  humitat, de  pell 

rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment  ràpid, sense  ferramenta metàl.lica,  amb  puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 35) 

 
36    H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de 

niló   rentable,  homologades  segons   UNE-EN  344,  UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN  346-2, UNE-
EN 
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 36) 

 
37    H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 

construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant,  falca amortidora d'impactes al taló i sense  
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN  344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN  345,  UNE-EN 345/A1, UNE-
EN 345-2, UNE-EN  346,  UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, 
UNE-EN  347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 37) 

 
38    H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, 

resistents  a  la  humitat, de  pell  rectificada, amb  envoltant  del 
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca 
amortidora   d'impactes   al   taló   i   amb    plantilla   
metàl.lica, homologades  segons UNE-EN  344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 
344-2,    UNE-EN   345,    UNE-EN   345/A1,    UNE-EN    345-
2, UNE-EN346,  UNE-EN  346/A1,  UNE-EN  346-2,  UNE-EN  
347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 (P - 38) 

 
39    H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per  a 

soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al 
crom, amb envoltant  del  turmell encoixinat, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola  
antilliscant,  falca amortidora   d'impactes   al   taló   i   sense   
plantilla   metàl.lica, homologades  segons  UNE-EN 344, UNE-
EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN  345-2, UNE-
EN 
346,  UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN  347, UNE-
EN 
347/A i UNE-EN 347-2 (P - 39) 

 
40    H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 

de 120 kg de resistència a la  perforació, pintades amb 
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i 
UNE-EN 
12568 (P - 40) 

 
41    H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 41) 
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42    H147D102 u Sistema anticaiguda composat  per  un  arnès  anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament  dorsal per a  subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,  incorporat a 
un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, 
homologat  segons  UNE-EN 361,  UNE-EN 362,  UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 42) 

 
43    H147D405 u Sistema anticaiguda composat  per  un  arnès  anticaiguda amb 

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament  dorsal per a  subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,  incorporat a 
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible  de  llargaria   10  m,  homologat  segons  UNE-EN  
361, UNE-EN  362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-
2  (P - 
43) 

 
44    H147D501 u Sistema anticaiguda composat  per  un  arnès  anticaiguda amb 

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament  dorsal per a  subjecció, elements d'ajust, element 
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H147L005 
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H1489580 
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u 

u 

u 

homologat  segons  UNE-EN 361,  UNE-EN 362,  UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 44) 

 
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, composat d'una banda de  cintura, sivell, 
recolzament dorsal, elements d'enganxament,
 connector, element d'amarrament del sistema d'ajust 
de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE 
EN 354 i UNE EN 364 (P - 45) 

 
Aparell  d'ancoratge per a  equip de protecció  individual 
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 46) 

 
Arnès  de seient solidari a equip de protecció  individual per 
a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 
813 (P - 47) 

 
Faixa de protecció dorsolumbar (P - 48) 

 
Granota   de  treball  per  a   construcció,  de   polièster  i   
cotó (65%-35%),  color  beige,  trama  240,  amb  butxaques  
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 49) 

 
Granota  de  treball per  a  muntatges i/o  treballs  mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color  blau vergara, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 
50) 

 
Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de  polièster i cotó 
(65%-35%),  color  blanc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 (P - 51) 

 
Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320,  amb butxaques 
interiors dotades   de   cremalleres    metàl.liques,   homologada   
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 52) 

 
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 
53) 

 
Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 54) 

 
Casaca  tipus  enginyer,  de  polièster  embuatada  amb  material 
aïllant, butxaques exteriors (P - 55) 

 
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, 
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 
340 (P - 56) 

 
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 57) 

 
Jaqueta   per  a  soldador,  de  serratge,   homologada   
segons 
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 58) 

 
Jaqueta  de  treball per  a  muntatges i/o  treballs  mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color  blau vergara, trama 240, 
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 59) 

 
Jaqueta de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó (100%), amb 
butxaques, homologada segons  UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 
i UNE-EN 348 (P - 60) 

 
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, 
elaborat   amb   serratge,   homologats   segons   UNE-EN   340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 61) 

 
Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a 
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 
471 (P - 62) 
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1.441,80 
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2.040,00 
 
 

1.862,40 
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394,02 
 
 
 

143,40 
 

 
196,20 

 

 
545,40 

 

 
859,20 

 
 

732,76 
 

 
1.444,24 

 

 
2.185,60 

 
 

406,00 
 
 

507,24 
 
 

252,60 

TOTAL CAPÍTOL 01.01 46.942,07  
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OBRA 
CAPÍTOL 

 
01 ESS PERE VIRGILI 
03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 

 
5 

 
 

6 
 
 
 
 

7 
 

 
8 

 
 

9 
 

 
10 

 
 

11 
 

 
12 

 

 
13 

 
14 

 

 
15 

 
16 

 

 
17 

 

 
18 

 
H1523231 
 
 
 
H1512005 
 
 
 
H151A1K1 
 
 
 
 
 
H151AJ01 

 

 
H1521431 
 
 
H1522111 
 
 
 
 
H152J105 

 

 
H152L561 
 
 
H152PA11 

 

 
H153A9F1 
 
 
H15A2015 

 

 
H15B2002 

 

 
H15B3003 
 
H15B4004 

 

 
HBB20005 
 
HBB21851 

 

 
HBB21A61 

 

 
HBBAA003 

 

m 

m2 

m2 

 
 

m2 

m 

 
m 

 
 
 
 

m 

m 

 
m 

u 

 
u 

u 

u 

u 

u 

u 

 

u 

u 

 
Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb 
travesser superior i intermedi de  tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol 
de post  de  fusta,  fixada amb suports de muntant metàl.lic amb 
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 70) 

 
Protecció      col.lectiva    vertical    de    bastides     tubulars    
i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus 
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 
mm i amb el desmuntatge inclòs (P - 64) 

 
Protecció  col.lectiva  horitzontal  d'obertures  amb  xarxa  per  a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de  pas de malla, corda perimetral de poliamida de  12  mm 
de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb  fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 66) 

 
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 67) 

 
Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser 
de tauló de fusta fixada amb  suports  de muntant metàl.lic 
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 68) 

 
Barana    de   protecció   en   el   perímetre   de   la    coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb  travesser superior, 
travesser intermedi i muntants  de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta,   ancorada  al  terreny  amb  daus  de  
formigó  i   amb  el desmuntatge inclòs (P - 69) 

 
Cable  fiador per al cinturó de seguretat, fixat en  ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 71) 

 
Barana de protecció, confeccionada amb puntals   metàl.lics 
horitzontals,   d'alçària   1   m,   fixada   per   pressió   contra   els 
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs (P - 72) 

 
Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura  metàl.lica 
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (P - 73) 

 
Topall  per a descàrrega de camions en  excavacions, de 4 
m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs (P - 75) 

 
Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color 
ambre (P - 76) 

 
Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en  tensió, 
segons 
UNE 204001 (P - 77) 

 
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 78) 

 
Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 
m i llargària 3,5 m (P - 79) 

 
Senyal manual per a senyalista (P - 87) 

 
Placa  amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a  senyals de 
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 88) 

 
Placa  amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a  senyals de 
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 89) 

 
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma  negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb  cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, d 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 25 m, fixada 
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18,39 
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12,000 

 
23,000 

 

 
22,000 

 

 
24,000 

 

8.980,40 
 
 
 

1.920,00 
 
 
 

1.478,40 
 
 
 
 
 

237,00 
 

 
2.862,30 

 
 

5.090,40 
 
 
 
 

2.085,75 
 

 
551,70 

 
 

218,72 
 

 
194,80 

 
 

214,28 
 

 
396,00 

 

 
1.188,30 

 
2.760,90 

 

 
145,80 

 
3.346,96 

 

 
5.010,06 

 

 
4.137,12 

 
Euro 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST  
 
i amb el desmuntatge inclòs (P - 90) 

Data:  11/12/11 Pàg.:    6 

 
19    HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma  negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb  cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs (P - 91) 

 
20    HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma  negre sobre 

fons blanc, de forma circular amb  cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 92) 

 
21    HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma  blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 60 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs (P - 93) 

 
22    HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma  blanc sobre 

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs (P - 94) 

 
23    HBBAC005 u Senyal indicativa de  la ubicació d'equips  d'extinció  d'incendis, 

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 95) 

 
24    HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 96) 

 
33,43 
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60,000 

 
802,32 

 
 
 
 

654,24 
 
 
 
 
4.136,88 
 
 
 

777,12 
 
 
 

207,92 
 
 
 

631,80 

 
25    HBC19081 m Cinta  d'abalisament,  amb  un  suport  cada  5   m   i  amb  

el desmuntatge inclòs (P - 97) 
 

26    HBC1D081 m Garlanda  reflectora,  amb  un   suport  cada  5  m   i  amb  
el desmuntatge inclòs (P - 98) 

 
27    HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb 

el desmuntatge inclòs (P - 99) 
 

28    H1510001 m2    Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres  amb xarxa de 
fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4mm 
de D  i  80x80  mm  de  pas  de  malla,  amb  corda  perimetral  
de poliamida   de 12 mm de D nuada a la xarxa, unida a 
l'estructura de  sopandes  de  l'encofrat  mitjançant  ganxos  
metàl·lics  cada metre, amb el desmuntatge inclòs (P - 63) 

 
29    H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de 

polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 74) 

 
30    H6AA2111 m Tanca  mòbil, de  2  m  d'alçària, d'acer  galvanitzat,  amb  malla 

electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 
3,5x2  m de tub de 40 mm de D, fixat a peus  prefabricats 
de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 86) 

 
31    H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de 

tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i 
amb el desmuntatge inclòs (P - 83) 

 
32    H64Z1111 u Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària 1  m  i 

d'alçària 2 m, amb bastiment de  tub d'acer galvanitzat, per 
a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 84) 

 
33    H64Z1511 u Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària 5  m  i 

d'alçària 2 m, amb bastiment de  tub d'acer galvanitzat, per 
a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 85) 

 
34    H1512213 m Protecció col.lectiva vertical de perímetre del  sostre amb xarxa 

per a proteccions superficials  contra caigudes de fil trenat 
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de 
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449,82 
 
 
1.187,55 
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   d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament 
inferior,  fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos  embeguts en 
el formigó, cordes d'hissat i  subjecció  de 12 mm de D, 
pescant metàl.lic  de  forca fixats al sostre cada 4,5 m amb 
ganxos embeguts  en  el  formigó,  en  successiva  col.locació  i  
amb  el desmuntatge inclòs (P - 65) 

   

TOTAL CAPÍTOL 01.03 64.766,52  
 

 
 
 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  
 

1 
 

 
2 

 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 
11 

 
H15Z1001 

 

 
H16F1003 

 

 
HQU15312 
 
 
 
 
 
 
 
HQU1A502 
 
 
 
 
 
HQU22301 

 

 
HQU25201 

 

 
HQU2GF01 

 

 
HQU2P001 

 

 
HQUA1100 

 

 
HQUZM000 
 
HM31161J 

 

h 

u 

u 

 
 
 
 
 
 

u 
 
 
 
 

u 

u 

u 

u 

u 

h 
 

u 

 
Brigada   de  seguretat  per  a  manteniment  i  reposició  de  
les proteccions (P - 80) 

 
Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut  constituït per 6 
persones (P - 81) 

 
Mòdul  prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de  plafó 
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets   amb   tauler    fenòlic,    paviment   de   
lamel.les   d'acer galvanitzat,  amb  instal.lació de  lampisteria, 1  
lavabo  col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, 
mirall i complements de bany, amb  instal.lació elèctrica, 1 punt 
de llum, interruptor, endolls  i  protecció diferencial, col.locat i  
amb  el  desmuntatge inclòs (P - 101) 

 
Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer 
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de 
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat 
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, 
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 102) 

 
Armari    metàl.lic   individual   doble   compartiment   interior,   de 
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 103) 

 
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs (P - 104) 

 
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l  de  
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 105) 

 
Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P 
- 106) 

 
Farmaciola  d'armari, amb  el  contingut  establert  a  l'ordenança 
general de seguretat i salut en el treball (P - 107) 

 
Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 110) 

 
Extintor   de  pols  seca,  de  6  kg  de  càrrega,   amb  
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 
desmuntatge inclòs (P - 100) 

 

38,89 
 

 
127,01 

 

 
2.726,56 

 
 
 
 
 
 
 

4.007,10 
 
 
 
 
 

56,31 
 

 
199,85 

 

 
53,97 

 

 
1,82 

 

 
112,69 

 

 
17,73 

 
44,20 

 

800,000 
 

 
24,000 

 

 
4,000 

 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 
 

80,000 
 

 
27,000 

 

 
8,000 

 

 
80,000 

 

 
6,000 

 

 
800,000 

 
20,000 

 

31.112,00 
 

 
3.048,24 

 

 
10.906,24 
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431,76 

 

 
145,60 

 

 
676,14 

 

 
14.184,00 

 
884,00 

TOTAL CAPÍTOL 01.04 87.317,13  
 

 
 
 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  
 

1 
 

2 

 
H16F1004 
 
HQUAP000 

 
h 

 
u 

 
Formació en Seguretat i Salut (P - 82) 

 
Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 109) 

 

17,73 
 

191,86 

 
80,000 

 
10,000 

 
1.418,40 

 
1.918,60 

TOTAL CAPÍTOL 01.05 3.337,00  
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  
 

1 
 
HQUAM000 

 
u 

 
Reconeixement mèdic (P - 108) 

 

31,47 
 

160,000 
 

5.035,20 
TOTAL CAPÍTOL 01.06 5.035,20  

 
Euro 
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NIVELL    2: CAPÍTOL Import 
CAPÍTOL 
CAPÍTOL 
CAPÍTOL 
CAPÍTOL 
CAPÍTOL 
OBRA 

01.01 
01.03 
01.04 
01.05 
01.06 
01 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 
ESS PERE VIRGILI 

46.942,07 
64.766,52 
87.317,13 

3.337,00 
5.035,20 

207.397,92 
 

207.397,92 
 

 

NIVELL    1: OBRA Import 
OBRA 01 ESS PERE VIRGILI 207.397,92 

207.397,92 

 
Euro
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3.15.	  Annex	  de	  planificació	  de	  l’obra	  
 

3.15.1. Planificació en diagrama de Gant: 
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3.15.2. Descripció de les activitats 
 

Fase A: Inici de l’obra. Activitats: 

1.  Acte de replanteig, Assentament, delimitació de l’obra  i 
senyalització 

Temps estimat: 15 dies 

Acte oficial d’inici de l’obra, replanteig del perímetre d’excavació i 
delimitació de l’obra per impedir el pas a tota persona aliena a l’obra. Es 
disposarà també la senyalització adient per indicar a vianants i conductors 
les prohibicions de pas i els desviaments. 

2.  Retirada de mobil iari urbà 

Temps estimat: 3 dies 

Es retiren elements del mobiliari urbà com bancs, fanals, bol·lards, 
tanques publicitàries, indicacions vials i de direcció, etc. 

 

3.  Extracció dels arbres 

Temps estimat: 3 dies 

Es retiraran els arbres de la zona, trasplantant-los segons convingui o 
permetent el seu aprofitament per part de l’empresa de transplantament. 

 

4.  Retirada de serveis afectats 

Temps estimat: 5 dies 

Els serveis afectats s’ubiquen majoritàriament a la galeria de connexió 
entre els edificis llevant i gregal. Per més informació sobre els serveis en 
qüestió veure annex 10. 

 

5.  Preexcavació i demolicions 

Temps estimat: 10 dies 

De cara a assolir la cota d’execució de les pantalles es realitza una 
preexcavació i anivellament del terreny. 
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Fase B: Apantallament. Activitats: 

6.  Implantació d’instal·lacions d’hidrofresa 

Temps estimat: 5 dies 

El mètode constructiu triat per l’execució de les pantalles es el de 
l’hidrofresa. Aquesta maquinaria va acompanyada d’unes complexes i 
amplies instal·lacions de tractament i reciclatge de lodes bentonítics, a 
més d’un sistema d’extracció de la beurada del formigó de les pantalles. 

 

7.  Construcció del muret guia de les pantalles 

Temps estimat: 10 dies 

Un cop anivellat el terreny, i mentre es procedeix a la instal·lació dels 
accessoris de l’hidrofresa, es precedeix al replanteig del perímetre que 
ocuparan les pantalles i a la construcció del muret guia que direcciona la 
fulla de rotors de l’hidrofresa. 

 

8.  Construcció de les pantalles i demolició del muret guia 

Temps estimat: 50 dies 

La construcció de les pantalles es du a terme per seccions o “batatxes”. 
Les obres d’execució de les pantalles poden començar encara que el 
muret guia estigui encara en construcció en alguna part del perímetre. Les 
pantalles s’hauran de formigonar de forma alterna, deixant endurir el 
formigó abans de formigonar la pantalla annex. La delimitació de les 
pantalles es fa mitjançant uns perfils metàl·lics que donen forma còncava 
a les unions de manera que hi hagi una bona unió entre les seccions. 

 

9.  Construcció de biga d'atat 

Temps estimat: 8 dies 

Per l’execució de la biga d’atat, excavaran les terres que envolten la 
pantalla uns 80cm i es netejarà el formigó barrejat amb fang dels lodes 
bentonítics que queda normalment a la zona més superficial de les 
pantalles. Un cop trobat el formigó sa, es col·locaran les armadures que 
garantitzan la correcte unió de la biga d’atat i la pantalles, s’encofra i es 
formigona. De la pantalla també sobresortirà una certa quantitat 
d’armadura de cara novament a la correcte unió de les parts.  
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Fase 3: Excavació. Activitats: 

10.  Excavació, ancoratges, i mènsules 

Temps estimat: 95 dies 

Un cop acabada la biga d’atat es procedirà a l’excavació segons 
l’estratègia d’excavació definida a l’annex 11 de moviment de terres. 
S’executaran els ancoratges provisionals de les pantalles i es perforaran 
els ancoratges i es prepararan les mènsules curtes que suportaran les 
plaques alveolars. 

 

Fase 4: Estructura. Activitats. 

11.  Fonamentació 

Temps estimat: 12 dies 

Es construiran les sabates in situ sobre les quals es disposaran els pilars 
prefabricats. 

 

12.  Pou de bombes 

Temps estimat: 5 dies 

S’excavarà el pou de bombes aprofitant que el terra encara està al 
descobert. 

13.  Instal·lació de pilars prefabricats 

Temps estimat: 15 dies 

Es tindrà especial cura a l’hora d’hissar els pilars des de la posició 
horitzontal, respectant els punts de penjat que l’empresa prefabricadora 
senyalarà, amb l’objectiu de que aquesta llarga peça no quedi afectada per 
la flexió a pes propi en fase constructiva. 

 

14.  Col·locació jàssera prefabricada 

Temps estimat: 40 dies 

Es col·locaran les jàsseres de totes les plantes mitjançant camions grua 
per la planta -5, i dues grues mòbils de la planta -4 fins a la -1. Els pilars 
es fabricaran amb prou temps com per que quan arribi la fase de 
col·locació de les bigues de la jàssera, hagin passat al menys 28 dies com 
a mesura de bona praxis, tot i la lleugeresa de les bigues en relació als 
forjats posteriors.. 
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15.  Nucli d'escales i ascensors 

Temps estimat: 25 dies 

Mentre es du a terme la col·locació de les jàsseres es començaran a 
construir els dos nuclis d’ascensors i escales. S’executaran els forjats in 
situ i es tindrà en compte que les plaques alveolars del forjat prefabricat 
es recolzen també a unes mènsules que s’executaran a la paret exterior 
del nucli en qüestió.  

 

16.  Col·locació plaques alveolars prefabricades 

Temps estimat: 25 dies 

Amb la jàssera executada es procedirà a la col·locació de les plaques 
alveolars. Novament s’utilitzaran dos camions grua, una per a cada una de 
les dues naus. Donat que les grues s’ubiquen a l’interior del que serà la 
planta -5, es col·locaran simultàniament les plaques de totes les plantes 
de manera que es col·loca una placa de la planta -5 seguida d’una altre a 
la -4 i així fins a la -1, des de la qual es tornarà a la planta -5, i així 
successivament. Les dues grues hauran de seguir un ritme semblant de 
manera que si una grua es comença a quedar enrere en quant al nombre 
de plaques col·locades, l’altre grua haurà d’esperar a que recuperi el 
terreny perdut de manera que l’estructura es mantingui equilibrada de 
forma en la mesura el que sigui possible no s’introdueixin moments torsors 
a les jàsseres. El criteri serà que no hi hagin dues o més plaques alveolars 
de més per un costat que per l’altre.  

 

17.  Rampes entre plantes i d'accés 

Temps estimat: 65 dies 

Es construiran 8 rampes rotores entre les plantes -1 i -5. Les rampes 
s’executaran in situ. Les rapes disposaran de les seves pròpies 
fonamentacions i pilars. Després de formigonar els pilars de cada planta es 
procedirà al formigonat de la llosa de la rampa de torn. 

 

Fase 5: Acabats, instal·lacions i arquitectura. Activitats: 

18.  Pintat de sostres i murs 

Temps estimat: 12 dies 

Es pintaran murs i sostres abans de començar amb les instal·lacions 
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19.  Instal·lacions d'aparcaments 

Temps estimat: 30 dies 

Electricitat: s’instal·laran els quadres de distribució general, que es 
connectarà a la xarxa de distribució elèctrica als diferents components 
elèctrics del pàrquing, com l’enllumenat, ascensors, ventiladors, sistema 
de videovigilància, megafonia, sistemes de detecció i gestió de les places 
d’aparcament, etc. Es connectarà a la xarxa de distribució elèctrica. 
S’instal·laran també la resta d’instal·lacions de naturalesa no elèctrica 
com ara els conductes d’abastament d’aigua i els de sanejament. Veure 
annex 9 d’instal·lacions. 

 

20.  Pavimentat i pintat de rampes i carri ls 

Temps estimat: 30 dies 

El paviment dels aparcaments i els carrils es pintarà amb pintura adherent 
un cop es preveu que no manquin a fer activitats constructives que 
puguin embrutar permanentment o deteriorar la superfície final de 
rodadura. 

 

21.  Impermeabil ització de coberta 

Temps estimat: 15 dies 

Mentre a l’interior de l’aparcament finalitza l’execució de les rampes, el 
pintat i les instal·lacions, en superfície es treballarà a la 
impermeabilització i la urbanització superficial. 

 

22.  Senyalització 

Temps estimat: 8 dies 

Un cop pintat el paviment es procedirà a pintar les marques vials i 
posicional la senyalització viaria. 

 

23.  Acabats, serveis higiènics, i accessos 

Temps estimat: 10 dies 

Es procedirà a finalitzar els serveis i els seus acabats quan l’activitat de 
pintat del paviment ho permeti. 
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24.  Emplenat de terres per urbanització i drenatge 

Temps estimat: 8 dies 

Finalitzada la impermeabilització es procedeix a l’emplenat dels terrenys, 
disposant-hi els drens i conductes d’instal·lació elèctrica. 

 

25.  Instal·lació elèctrica d'urbanització 

Temps estimat: 6 dies 

Els conductes elèctrics es deixaran llestos per a ser connectats a la xarxa i 
als fanals d’il·luminació i punts de llum. 

 

26.  Instal·lació de rec i drenatge de jardins 

Temps estimat: 4 dies 

Es prepararan els conductes de reg per goteig de les terres dels jardins. 

27.  Jardineria 

Temps estimat: 5 dies 

Es disposarà terra fèrtil sobre els conductes de reg per goteig, deixant-los 
parcialment enterrats o ocults a la vista. Es plantaran arbres, matolls, 
herbes, flors i gespa o grava embellidora. 

28.  Pavimentat vials, rotonda i zones peatonals 

Temps estimat: 7 dies 

Es delimitaran les voreres i es pavimentaran els vials per automòbils i les 
zones destinades als vianants.  

29.  Acabats d'arquitectura 

Temps estimat: 15 dies 

Es disposaran tots els elements embellidors arquitectònicament, a la 
sortida del nucli d’ascensors i escales i allà on convingui. 

 

 

 

 

 




