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PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

ORIOL CASTILLO TORRALBO

L'edifici té diversos accessos, trobant-se els principals per al públic en els carrers Cal Gerrer i Magí

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Ramentol.

MD.1. INFORMACIÓ PRÈVIA
MD.1.1 Antecedents i condicionants
L’edifici objecte del projecte està situat al municipi de Rubí, al Vallés Occidental, a una alçada
Quadre de superfícies construïdes de l’edifici existent:

topogràfica de 123 m sobre el nivell del mar.
Es tracta d’un edifici aïllat, situat a una parcella de 6.182 m2 segons dades cadastrals, amb front a 3

SUP. CONSTRUÏDA

carrers i un equipament públic situat al carrer Magallanes, 60.
Segons dades del mateix cadastre, l’edifici actual del Mercat Municipal va tenir una reforma i

Planta soterrani - 2

5.986,00 m2

ampliació a l’any 2010 i té una superfície construïda de 17.088 m2.

Planta soterrani -1

5.986,00 m2

L'edifici es destina a aparcament de vehicles en planta soterrani -2, magatzem en planta soterrani -1,

Planta baixa

3.731,00 m2

mercat i locals en planta baixa i locals en planta primera i en planta segona, actualment sense ús

Planta primera

935,00 m2

definit.

Planta segona

450,00 m2

L’edifici està destinat a ús públic. El projecte preveu installar en el local de la planta 2, un espai destinat

TOTAL SUPERFÍCIES

a ús administratiu i docent.

Urbanísticament

l’edifici

es troba

en

un

solar qualificat com a

equipament.
Pel que fa a les seves prestacions el projecte compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel codi Tècnic de l’Edificació
(CTE RD.314/2006)
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal
que li sigui d’aplicació

MD.1.2. Descripció de l’edifici. Dades de l’estat actual
L’edifici existent és un edifici aïllat amb dues plantes soterrànies, planta baixa i dos plantes pis. Està
format per dos cossos, el principal situat amb front al carrer llobateres, carrer Cal Gerrer i passatge
Llobateres. El segon cos, provinent d'una ampliació de planta baixa i dos plantes pis, es situa front a una
zona d'espai lliure destinada a plaça davant el carrer Magí Ramentol. Les plantes soterrani tenen accés
pel carrer Llobateres a través d'una rampa. La planta soterrani -2 es destina a aparcament públic de
vehicles i la planta soterrani -1 es troba el magatzem del mercat i una zona destinada a aparcament
públic. La planta baixa es destina a locals en la zona ampliada i zona de mercat. Des de el mercat
s'accedeix a una planta primera on s'ubiquen les oficines del mercat, banys i sales administratives. En la
part ampliada, hi ha una planta primera amb dos locals polivalents i planta segona (on es desenvolupa
el projecte) amb un local polivalent. Aquestes dues plantes es troben comunicades amb la planta
baixa mitjançant caixes d'escala. La situada en la part est de l'edifici disposa d'un ascensor, mentre que
la ubicada a l'oest, es troba comunicada amb les plantes soterrani i disposa de dos ascensors.
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6.182,00 m2

MD.2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
La proposta defineix dos parts diferenciades, una en el costat oest del local destinada més a l'ús públic
MD.2.1. Descripció general de la proposta

per atenció i estudiants i una altre en la part est, més per a un ús privat, per als professors i personal del

Aquest projecte tècnic afecta a una superfície de 363,05 m2 ubicats en la planta segona de l'edifici, en

centre. El local disposa d'illuminació natural tant en la franja sud com en la nord. La franja nord disposa

la part ampliada, que es correspon amb la totalitat del local 6, segons plànol aportat. El local i els dos

d'una protecció exterior amb malla deploye i en canvi la franja sud no té cap tipus de protecció. En la

accessos, ocupen la totalitat de la planta.

zona amb un caràcter més públic, on s'ubica l'accés principal, es disposaran les quatre aules en el

El projecte actual planteja la adeqüació integral del local, el qual es troba acabat en brut, en base a

costat nord, tenint en compte la illuminació natural existent i l'ocupació i en el costat sud, els banys

les necessitats del Servei del Català sollicitades.

existents, la zona d'atenció i una zona d'espai documental. En la part est més privada, en la cara sud, es

El local amb una forma poligonal irregular i allargat, disposa d'un dels accessos en el seu llindar oest i

proposa el despatx principal, una estança per a la fotocopiadora i Rac informàtic i un espai migdia. En

l'altre en el llindar est. Els accessos o zones comuns es troben totalment acabades i amb les

la cara nord, hi ha una sala destinada a la dinamització i una

installacions en funcionament. El local disposa de tancaments d'alumini acabats, sostre i terra amb

ensenyament i assessorament lingüístic, des de la que hi ha un l'accés est del local. El programa

l'acabat vist dels forjats de l'estructura, pilars metàllics pintats, dos banys totalment acabats pendents

funcional i la seva disposició pretén transformar l'espai per facilitar el seu ús, i el benestar dels ocupants.

de posar el fals sostre i amb la derivació individual de les installacions d'electricitat i de veu i dades.

Espais del programa funcional:

L'acabat de les parets del local son de totxo perforat sense revestir.

zona més diàfana destinada a

ÀREA PÚBLICA:
-

Vestíbul i porta d’accés

-

Atenció al públic

-

Zona de banys

-

Espai documental

-

4 Aules

ÀREA PRIVADA
-

Despatx del cap del servei

-

Sala de fotocopiadora i RAC

-

Espai migdia

-

Sala de dinamització

-

Espai d'ensenyament i assessorament lingüístic

El projecte consisteix bàsicament en l'adequació interior de la planta segona afectant a la distribució,
paviments, revestiments i installacions.
Tant la façana com l'estructura no es veuen afectades.

MD.2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística
La reforma no planteja cap augment de la superfície construïda ni cap canvi que pugi afectar a
l’actual normativa urbanística municipal
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MD.2.3 Quadre general de superfícies

SUP. CONSTRUÏDA

SUP. REFORMADA

Planta soterrani - 2

5.986,00

m2

0,00 m2

Planta soterrani -1

5.986,00 m2

0,00 m2

Planta baixa

3.731,00 m2

0,00 m2

Planta primera

935,00 m2

0,00 m2

Planta segona

450,00 m2

363,05 m2

6.182,00 m2

363,05 m2

TOTAL SUPERFÍCIES
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MD.3. PRESTACIONS DE L’EDIFICI

L’accessibilitat interior horitzontal es resol amb itineraris practicables a cada uns dels espais afectats per
la reforma i un bany adaptat.

El projecte proporcionarà a la part afectada unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat

S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA on es recullen les condicions que presenta

que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com

aquest itinerari practicable.

també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar a la zona afectada pel projecte, que
depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:
FUNCIONALITAT:

-utilització
-accessibilitat

SEGURETAT:

-en cas d’incendi
-d’utilització

HABITABILITAT:

-salubritat
-protecció contra el soroll
-estalvi d’energia
-altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les installacions
per un ús satisfactori de l’edifici

A la memòria constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics
i prestacions de les solucions

MD.3.1. Condicions de funcionalitat de l’edifici
CONDICIONS FUNCIONAL RELATIVES A L’ÚS
Actualment l’edifici està destinat a locals sense ús definit. El projecte preveu installar les oficines del
Servei del Català amb un ús administratiu i docent.
La normativa s’ha aplicat segons els requisits necessaris per aquest ús i per tant l’edifici tal i com esta
concebut en aquest projecte, no preveu que es modifiquin les seves condicions d’utilització. No es
considera apte per desenvolupar altres activitats diferents de les que estan previstes, especialment
aquelles que suposin una ocupació superior a la proposada en el projecte.

CONDICIONS FUNCIONAL RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT
El projecte incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 18/2007 del Dret de
l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i
Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE.
Així doncs:
L’accessibilitat exterior, vertical i horitzontal a través de les zones comuns de l'edifici, es fa a través dels
itineraris accessibles existents. Existeix un únic ascensor que comunica totes les plantes en l'accés est i
dos ascensors en l'accés oest de les zones comuns.
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Referència de projecte

ACCESSIBILITAT
VERTICAL
EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE
EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)
Edificis o establiments d’ús públic:
 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

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

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

SERVEI DEL CATALÀ RUBÍ
✔

Edificis o establiments d’ús privat:

 Itinerari practicable:
* edificis t PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL
EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE
EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta
Edificis o establiments d’ús públic:
 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

✔

✔

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

Comunicació de les
entitats amb:

- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

✔

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

Edificis o establiments d’ús privat:

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari

Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais

- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari
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- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

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

* tindran un sòcol inferior t 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
t 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.

- Portes de vidre:

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

- Amplada:

- Paviment: és no lliscant

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un 1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de 1,50m.

- No s’admeten graons

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

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

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

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

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

- Pendent:  4% (longitudinal)
 2% (transversal)

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

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

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

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada d 12cm, a l’entrada de l’edifici.

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm.

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

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

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

- Amplada:  0,90 m

✔

DB SUA / D135/95
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Referència de projecte

GRAONS

PORTES
garantiran

- Amplada:  0,90 m

 Itinerari practicable
* edificis t PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

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

Edificis o establiments d’ús privat:

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

✔
✔

PARÀMETRES
GENERALS

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

✔

 Itinerari accessible per a tots els edificis

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

Edificis o establiments d’ús públic:

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

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

I ti n erari s

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

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

CT E DB SUA: SUA-9 Accessib ilitat

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

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

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

Oficina Consultora Tècnica. COAC

( no h ab i ta tg e)

juliol de 2010

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t

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

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

Oficina Consultora Tècnica. COAC
juliol de 2010
DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”
Oficina Consultora Tècnica. COAC
juliol de 2010
DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

- Senyalització:

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

- Passamans:

SERVEI DEL CATALÀ RUBÍ

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.

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

- Botoneres:

- amplada: t 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
1,50 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques

- Portes

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

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

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

- Passamans:

- Botoneres:

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

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

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

✔

- sentit d’accés t 1,40 m
- sentit perpendicular t 1,10 m

cabina

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

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

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

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà

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

- Dimensions

- Dimensions
cabina:

d 2%

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

- transversal:

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

✔

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

Referència de projecte

ASCENSOR

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents

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

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

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

I t i n erari s

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

SERVEI DEL CATALÀ RUBÍ

- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
i
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
Elements
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
protectors: rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària t 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

- Replans:

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

S’admet d 2% en rampes exteriors

- transversal:
- Trams:

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

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

- Pendents - longitudinal:

Referència de projecte

RAMPES

I ti n erari s

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

✔

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

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

- Botoneres:

- Portes:

- Dimensions
cabina:

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

- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- amplada: t 0,80 m.

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

- sentit d’accés t 1,20 m
- sentit perpendicular t 0,90 m
- superfície t 1,20 m2

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

DB SUA / D135/95

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

- Replans:

- Trams:

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

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

DB SUA / D135/95

4/5
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

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

t 1,00 m

- Amplada

- Altura de pas t 2,10 m
- frontal F  0,16m

- Graons:

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

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

- Altura de pas

t 2,20 m

- Graons:

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

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E t 0,30m a 0,40m de la part interior)

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

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

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

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

- frontal 0,13  F  0,175m
- estesa, E t 0,28m

- estesa, E t 0,30m

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

- nombre de graons seguits  12.

- Trams:

- Trams:

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

- Replans:

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

- Replans:

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

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

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

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m
- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament t 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte

SERVEI DEL CATALÀ RUBÍ
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MD.3.2. Seguretat estructural

RESISTÈNCIA AL FOC:

El projecte no preveu la intervenció sobre l’estructura de l’edifici ni l’alteració substancial dels estats de

Ús: docent-administratiu. Sector sobre rasant  Parets i sostres: EI 60

càrregues. Per tant aquest DB no és d’aplicació

Amb l'escala protegida EI120

MD.3.3. Seguretat en cas d’incendi

LOCALS DE RISC ESPECIAL:

La justificació del DB es troba en el Annex A9 redactat per l'enginyeria Emilio Pérez.

A la zona reformada no hi ha cap local de risc especial

S’han tingut en compte les condicions de seguretat en cas d’incendi de la zona afectada per la
reforma i zones adscrites que pugin veure modificades les seves condicions de protecció i/o evacuació.

REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS I DECORATIUS:

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de la zona afectada pel projecte compleixen les

Zones ocupables:

sostres i parets C-s2,d0

terres: EFL

exigències bàsiques SI del CTE. Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades

Passadissos i escales protegides:

sostres i parets B-s1,d0

terres: CFL-s1

en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI

Recinte risc especial baix:

sostres i parets B-s1,d0

terres: BFL-s1

DB-SI-1. PROPAGACIÓ INTERIOR

DB-SI-2. PROPAGACIÓ EXTERIOR

COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI:

L’edifici que ens ocupa es un edifici aïllat. No té per tant mitgeres ni edificis collindants que puguin

Caldrà sectoritzar respecte les zones comuns i el local ubicat en la planta inferior de l'edifici.

afavorir la propagació exterior d’un incendi cap a altres edificis.

Per limitar el risc de propagació exterior horitzontal de l'incendi a través de la façana entre dos sector

Tanmateix el projecte no preveu la intervenció en façanes ni coberta de l’edifici existent.

d'incendi o amb una escala protegida o passadís protegit, els punts entre les seves façanes que no
siguin al menys EI 60, hauran d'estar separats al menys 50 cm al trobar-se en un angle de 180º.

DB-SI-3. EVACUACIÓ DELS OCUPANTS
CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ:
Ús administratiu

Plantes o zones d’oficines

10 m2 / persona

Vestíbul generals i zones ús públic 2,0 m2/ persona
Docent:

Conjunt de la planta o edifici

10 m2 / persona

Aules

1,5 m2/ persona

Per limitar el risc de propagació vertical de l'incendi per la façana entre dos sectors d'incendi, la

No es preveu el canvi d’ús de l’edifici ni de la zona afectada per la reforma, únicament es produeix una

façana haurà de ser almenys EI60 en una franja de 1 m d'alçada com a mínim mesurada com a mínim

adequació en la distribució de l'espai dintre del mateix establiment.

sobre el plànol de façana.

Principals aspectes relacionats amb l’evacuació dels ocupants:

NÚMERO DE SORTIDES I LONGITUDS DELS RECORREGUT D’EVACUACIÓ:
Plantes o recintes amb una única sortida de planta:
La ocupació no excedirà de 100 persones.
La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a una sortida de planta no excediran de 25 m.
La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a una sortida de planta, no excediran de 50 m, si es
tracta d’una sortida de planta que té una sortida directa a l’espai exterior segur i la ocupació no
excedeix de 25 persones.
Plantes o recintes amb més d’una sortida de planta:

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

Longitud d’evacuació màxima fins a una sortida de planta, no excedirà de 50m, i la longitud màx.

En zones de risc especial conforma al capítol 2 de la Secció 1 del DB de seguretat d’incendis.

recorregut d’evacuació fins a punt on parteixin dos recorreguts diferents: 25m.

Eficàcia 21A – 113B
Boques d’incendis: es collocaran si la superfície construïda excedeix de 2000 m2.

DIMENSIONAT DELS MEDIS D’EVACUACIÓ:

Hidrants exteriors: es collocaran si la superfície construïda excedeix de 5000 m2

Elements d’evacuació:

Sistema de detecció d’incendis: si la superfície construïda excedeix de 2000 m2, es collocaran a tot

Portes i passos: A > P/200 mínim 0,80m

l’edifici.

L’amplada de tota porta no pot ser menor que 0.60m ni excedir de 1.23m.
Passadissos i rampes: A > P/200 mínim 1,00m

CONDICIONS DE SENYALITZACIÓ DE LES INSTALLACIONS:
Els medis de protecció contra incendis d’utilització manual es senyalitzaran mitjançant senyals definides

PORTES EN RECORREGUTS D’EVACUACIÓ:

a les normes UNE 23033-1

Portes de sortida de planta, de l’edifici o per evac. > 50 persones
Tipus: abatible amb eix de gir vertical

DB-SI-5. INTERVENCIÓ DE BOMBERS

Sistema de tancament: dispositiu de fàcil i ràpida obertura sense utilitzar clau i sense haver

Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li es d’aplicació l’exigència SI 5

d’actuar sobre més d’un mecanisme.

Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI

Dispositius d’obertura:per a ocupant habituals manilles o polsadors segon norma UNE EN 179:2009,

DB-SI-6. RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA

així com barra horitzontal antipànic, per empenta, o per lliscament.

No s’intervé ni s’alteren les condicions de l’estructura de l’edifici. Els pilars de sustentació son metàllics i

Obrirà en el sentit d’evacuació: la porta prevista pel pas de més de 100 persones, i la porta

es troben amb pintura aparentment ignífuga i amb una capa de pintura blava a sobre. No es disposa

prevista per mes de 50 ocupants en el recinte o espai en el que estigui situada.

de les especificacions, gruixos ni característiques d'aquestes pintures i per tant els pilars estructurals es

Les portes d’obertura automàtica disposaran d’un sistema tal que, en cas de fallada del

protegiran amb una solució de cartró guix que garanteixi R60.

mecanisme d’obertura o del subministrament d’energia, obri la porta o impedeixi que aquesta es
tanqui, o, en el cas que siguin portes abatibles, permeti la obertura manual.

SENYALITZACIÓ DELS MEDIS D’EVACUACIÓ:
En tota sortida d’emergència hi ha d’haver el rètol SORTIDA D’EMERGÈNCIA.
S’han de disposar senyals indicatives de la direcció dels recorreguts d’emergència, visibles des de tot
l’origen de l’evacuació des del que no es vegin les sortides, i en particular, davant de tota sortida d’un
recinte amb ocupació major de 100 persones que accedeixi lateralment a un passadís.
En els punts del recorregut d’evacuació en que existeixin alternatives que puguin induir a error, també
es disposaran les senyals.
En les portes en recorreguts que no siguin de sortida i que puguin induir a error es disposarà el rètol SIN
SALIDA.
La mida de la senyal serà la estipulada al CTE DB-SI en funció de la distància d’observació.
Les senyals han de ser visibles inclús en el cas de fallida en el subministrament de enllumenat normal.

DB-SI-4. DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ DE L’INCENDI
DOTACIÓ DE LES INSTALLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS:
Extintors portàtils: cada 15 m de recorregut en cada planta, des de l’origen d’evacuació.

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

S’adjunten les fitxes de Seguretat en cas d’Incendi relatives als usos administratius i docent

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments

FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis

FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis
EDIFICIS D’ÚS DOCENT
Data 17/12/2010

AMBIT

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

EDIFICIS D’ÚS DOCENT
Data 17/12/2010

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions...

Edifici, establiment o zona destinada a docència, en qualsevol dels seus nivells: escoles infantils, centres d’ensenyament primari,
secundari, universitari o formació professional.
Els establiment docents que no tinguin la característica pròpia (activitat en aules d’elevada ocupació) s’assimilaran a altres usos.

x Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a

menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació.

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors
x L’establiment respecte la resta de l’edifici.
2
x Zones d’allotjament (dormitoris) de S > 500 m
x Zones d’usos subsidiaris:

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)

ENTORN

Espais per a intervenció de
bombers

Vials d’accés per als bombers

Forats en façana

o
Residencial Habitatge (en tot cas)
o
Administratiu i/o Comercial > 500 m²
o
Pública Concurrència i ocupació > 500 persones
o
Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat)
2
x S  4000 m² (8000 m amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció).
Excepcions:
x Establiment  500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.
x Sense limitació de superfície en una sola planta i/o en sectors de risc mínim.

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les
següents condicions:
Amplada mínima lliure: 5 m
Alçada lliure:
la de l’edifici
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:
23 m
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació: 18 m
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació: 10 m
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves
zones: 30 m
Pendent màxima:
10%
Resistència al punxonament : 100kN sobre 20 cm ǚ
Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions:
Amplada mínima lliure:
3.5 m
Alçada mínima lliure:
4.5 m
2
Capacitat portant del vial: 20 kN/m
Condicions que han de complir els forats en façana:
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell
de planta a la que s’accedeix  1.20 m.
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m.

Sectors d’incendi

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6)

Elements d’evacuació protegits

Requeriments a garantir en funció de:
 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
 situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Elements separadors de sectors
Sector de risc mínim

(1)

(2)

Portes de pas entre sectors

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)

Estructura general
En escales protegides
Vestíbul d’independència

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)
Plantes sobre rasant

Plantes soterrani

h  15m

h  28m

h > 28m

R-120

R-60

R-90

R-120

Ascensors que comuniquen plantes de
sectors diferents i no estan continguts
en escales protegides.

 R-30. (no s’exigeix R a escales especialment protegides)
 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a
mínim EI2 30-C5

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els
 R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant
seus suports
Estructura sustentant d’elements tèxtils
 R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora).
(carpes)
2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc

COBERT
ES

FAÇANES

Elements verticals separadors amb
d’altres edificis
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi, zones de risc
especial alt o escales
protegides o passadissos
protegits.
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi o zones de risc
especial alt
DGPEIS/Servei de Prevenció

 EI-120
x EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical.
x EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle Į format pel pla de les

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D.
x Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la

Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentació

Plantes soterrani

h  15m

Plantes sobre rasant
15  h  28m

h > 28m

EI 120

EI 60

EI 90

EI 120

no s’admet

EI 120



EI2 t - C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes
Escala protegida i especialment
Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60.
protegida
Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència
Vestíbul d’independència
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.
2
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m a cada planta
Ventilació o control de fums
- Per un sistema de pressió diferencial
- Per conductes
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle Į de façanes:
o
Finestres o forats en façana
Į ()
0
45
60
90
135
180
D (m)
3,00
2,75
2,50
2,00
1,25
0,50
Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5,
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades
mesures.
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.
Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament.
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor.
2
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm .

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació
LOCALS DE RISC
ESPECIAL

Requeriments a garantir en funció de:
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
- situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)

Elements estructurals
Parets i sostres
Vestíbul d’independència
Portes d’entrada
Revestiment parets i sostres
Revestiment terres

RISC BAIX

RISC MIG

RISC ALT

R 90
EI 90
EI2 45-C5
B-s1,d0
BFL-s1

R 120
EI 120
SI
EI2 30-C5 (les dues)
B-s1,d0
BFL-s1

R 180
EI 180
SI
EI2 45-C5 (les dues)
B-s1,d0
BFL-s1

façana quan tingui més de 18 m d’alçada.
x Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada

des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.
x Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:

Horitzontal (m)
Vertical (m)

>2,5
0

2,00
1,00

1,75
1,50

1,50
2,00

1,25
2,50

1,00
3,00

0,75
3,50

0,50
4,00

0
5,00
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RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

A  P / (160 – 10 h)

Terres

CFL-s1

Parets i sostres

B-s1, d0

Terres

EFL

MATERIALS DE
REVESTIMENT

En recintes protegits

Vestíbul d’independència
Tramades

Parets i sostres
C-s2, d0
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990

En falsos sostres o terres
elevats o aquells que, sent
estancs, continguin
instal·lacions susceptibles
d’iniciar o propagar un incendi

COMPONENTS ELÈCTRICS

Terres

BFL-s2

Parets i sostres

B-s3, d0

Esglaons
H = petjada
C = altura

Passamans
Segons reglament específic

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5)

OCUPACIÓ

Densitat d’ocupació
(persones per unitat de
superfície útil)

Zones d’ocupació nul·la











ESPAI EXTERIOR SEGUR



2

1 persona / 1,5 m en aules ( excepte escoles infantils).
2
1 persona / 2 m en aules d’escoles infantils i sales lectura de biblioteques.
2
1 persona / 3 m en lavabos de planta
1 persona / 5 m² en locals diferents a l’aula (laboratori, taller, gimnàs, sala de dibuix, etc.)
1 persona / 10 m² en el conjunt de la planta o de l’edifici.
1 persona / 40 m² en arxius i magatzems.
Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de
màquines, locals per material de neteja).
2
S > 0,50 m / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida;
no necessari si P<50).
A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais
oberts.
Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers.
Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que
l’incendi no pugi afectar ambdós edificis.

PORTES
PASSOS

3.1. Elements d’evacuació
Dimensionat

Característiques

PASSADISSOS I RAMPES

ESCALES

Tipologia

Capacitat: A  P / 200
Amplada  0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m).
Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones.
Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.
Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat.
Les portes automàtiques han d’assegurar que en cas de fallada resten obertes.
Passadís protegit

Capacitat: A  P / 200

P  3 S + 200 A

Amplada  1 m (0.80 m si P  10 persones 
Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en
habituals)
escoles infantils i centres de primària) (0.80
m si P  10 persones, usuaris habituals)

Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12%
Excepcions per a itineraris accessibles:
Longitud rampa
<3m
<6m
En la resta de casos
Pendent rampa
 10%
 8%
 6%







No protegides

Protegides

Per h  14 m

Per h  28 m

A  P / 160
Evacuació descendent

Evacuació ascendent
DGPEIS/Servei de Prevenció

E  3 S + 160 As

0,80 si P 25 persones
0,90 si P 50 persones
1,00 si P 100 persones
1,10 si P >100 persones
Des de zones de circulació.
No es demana
No es demana
Espai lliure  0,5 m

Altura salvada  3.20 m ( 2,10 m en escoles infantils i centres de primària).

 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit).

En escoles infantils i centres de primària o secundària no es permeten tramades corbes.
540 mm  2C + H  700 mm
H  280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm (170 mm en infantil,
primària i secundària)
Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada.
(Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1)

A un costat per alçada > 555 mm.

Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.

Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.
-Quan
aquests
elements
PASSOS i RAMPES
Capacitat: A  P / 600
condueixin a espais interiors,
es
dimensionaran
com
elements interiors, excepte:
-Quan
siguin
escales
o
passadissos
protegits
que
només serveixin per evacuar
ESCALES
Capacitat: A  P / 480
les zones a l’aire lliure i
condueixin
directament
a
sortides d’edifici
-Quan discorrin per un espai
amb seguretat equivalent a la
d’un sector de risc mínim

Amplada mínima segons nº de persones:

2.5. Reacció al foc dels materials

En recorreguts normals

EDIFICIS D’ÚS DOCENT
Data 17/12/2010

Amplada mínima segons nº de persones:

Per h  2.80 m
Per P  100 fins h  6 m

Especialment protegides
S’admet en tot cas

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

3.2. Recorreguts d’evacuació
COMPATIBILITAT



Per establiments de S >1500m²
integrats en edifici d’altre ús



Altura ascendent màxima

Nombre de sortides i recorreguts*
màxims
(* Els recorreguts es poden augmentar
un 25 % si el sector disposa d’extinció
automàtica)

E  3 S + 160 As
0,80 si P 25 persones
0,90 si P 50 persones
1,00 si P 100 persones
1,10 si P >100 persones
S’admet en tot cas
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sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la
resta de l’edifici.
Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.


1m per escola infantil i ensenyament primari fins a sortida de planta

2m per escola infantil i ensenyament primari fins espai exterior segur

Per altres, 4m fins sortida de planta i 6m fins espai exterior segur
Excepcions:

Zones d’ocupació nul·la

Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis.
- Ocupació  100 persones
(en escoles infantils, primària i secundaria < 50 alumnes)
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació
< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta
1 sortida
edifici...)
- Altura d’evacuació descendent < 28 m
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació
ascendent sigui > 2 m
Recorreguts d’evacuació:
- En plantes d’infantil i primària <35 m (*43,7m).
- En espais a l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses,
cobertes...)< 75 m.
Més d’una sortida
- En altres: < 50m (* 62,5m).
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas
d’una única sortida
- Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una
Més d’una sortida d’edifici
escala descendent o més d’una escala ascendent.
Locals de risc especial
- Recorreguts evacuació  25m (* 31,2m)
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- Ocupació afegida d’escala: Persones  160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

Desembarcament d’escales a planta
baixa

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència
2

- SORTIDA: En recintes > 50 m
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció.
Visibles amb fallada del
Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:2003 1:2003, UNE
subministrament d’il·luminació
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons
normal
UNE 23035-3:2003

Senyalització
Característiques dels senyals
UNE 23-034
Enllumenat d’emergència

- En tots els recorreguts d’evacuació
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones

Senyalització itineraris accessibles

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional
d’Accessibilitat per a la mobilitat).
- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE
REFUGI”.

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi
- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici
accessible, caldrà:
 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé
 una zona de refugi amb:
- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants.
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants.
La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

Evacuació

Itineraris accessibles

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4)

Alarma

Per Sc > 1000 m .

4.2. Mitjans d’extinció
2

Hidrants exteriors

(4)

Extintors

Capacitat
21A-113B

2

1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m i 10000 m .
2
1 hidrant més per cada 10000 m més o fracció.
Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m.
- En cada planta: a 15 m de recorregut,
(5)
- En zones de risc especial

Tallers de manteniment,
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.)
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.
Magatzem de residus
Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m²

RISC MIG

RISC ALT

100<V 200 m

200<V 400 m

V>400 m

5<S 15 m²

15<S 30 m²

S>30 m²

3

3

3

En tot cas

-------

-------

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli)
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors

20<P 30 kW

30<P 50 kW

P>50 kW

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)

20<S 100 m²

100<S 200 m²

S>200 m²

Sales de calderes segons potència útil nominal (P)

70<P 200 kW

200<P 600 kW

P>600 kW

En tot cas

-------

-------

-------

En tot cas

-------

P 400 kW

P>400 kW

-------

S 3 m²

S>3 m²

-------

En tot cas

-------

-------

En tot cas

-------

-------

P 2520 kVA
P 630 kVA

2520<P 4000 kVA
630<P 1000 kVA

P>4000 kVA
P>1000 kVA

Sala de màquines d’ascensor

En tot cas

-------

-------

Sala de grups electrògens

En tot cas

-------

-------

Sales de màquines en instal·lacions de clima
(segons RITE)
Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac
Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina
sigui la potència instal·lada.

Per h > 24 m.

Columna seca

RISC BAIX

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb
o
punt d’inflamació > 300 C
o
Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 C
- per potència instal·lada P total:
- per potència instal·lada en cada transformador:

2

(3)

(*) Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució

2

- Per Sc > 5000 m .
2
- Per Sc>2.000 m en locals de RISC ALT.

EDIFICIS D’ÚS DOCENT
Data 17/12/2010

(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques.
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua.
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt.
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia.

Magatzem per combustible sòlid de calefacció

4.1. Detecció i alarma
Detecció d’incendi

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

2

Boques d’incendi equipades
Instal·lació automàtica d’extinció
Control de fums d’incendi
Ascensor d’emergència

(6)

Senyalització de mitjans manuals p.c.i.
UNE 23-033-1

- Per Sc > 2000 m (BIE-25)
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45)
- Per h > 80 m.
- En cuines amb potència instal·lada  50kW
- En centres de transformació de RISC ALT
En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones
Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)
Visibles permanentment; característiques com a 3.3

Notes:
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim.
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q40MJ/m² en el conjunt
del sector i Q50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d)
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur.
DGPEIS/Servei de Prevenció
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EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU
Data 17/12/2010

ÀMBIT

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Es considera que un establiment és d’ús administratiu quan en ell es desenvolupen activitats de gestió o de serveis en qualsevol de
les seves modalitats, com per exemple, centres de l’administració pública, bancs, despatxos professionals, oficines tècniques, etc.
També es consideren d’aquest ús els establiments destinats a altres activitats, quan les seves característiques constructives i
funcionals, el risc derivat de l’activitat i les característiques dels ocupants es puguin assimilar a aquest és millor que a qualsevol
altre. Com exemple d’aquesta assimilació, exclusiva del DB SI, poden citar-se els consultoris, els centres d’anàlisis clínic, els
ambulatoris, els centres docents en règim de seminari, etc. A efectes del DB SUA, els consultoris, centres d’anàlisi clínics i
ambulatoris hauran de complir les condicions establertes per a l’ús sanitari, segons l’annex terminologia DB SUA.

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions...

ENTORN

Espais per a intervenció de
bombers

Vials d’accés per als bombers

Forats en façana

x L’establiment respecte la resta de l’edifici.
x Zones d’usos subsidiaris:


Residencial Habitatge (en tot cas)

Comercial i/o Docent > 500 m²

Pública Concurrència i ocupació > 500 persones

Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat)
2
x S  2500 m² (5000 m amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció).
Excepcions:
x Establiment  500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.
x Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície
construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable.
x Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície.

Sectors d’incendi

Requeriments a garantir en funció de:
 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
 situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Elements separadors de sectors
Sector de risc mínim

(2)

Portes de pas entre sectors

Vestíbul d’independència

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)

Elements d’evacuació protegits

Plantes soterrani

h  15m

h  28

h > 28m

R-120

R-60

R-90

R-120

 R-30. (no s’exigeix R a escales especialment protegides)
 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a
mínim EI2 30-C5

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc

FAÇANES
COBERTES

 EI-120

des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.
x Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:

Horitzontal (m)

h > 28m

EI 120

EI 60

EI 90

EI 120

EI 120



EI2 t - C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes.
Escala protegida i
Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60.
especialment protegida
Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.

- Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m a cada planta
- Per un sistema de pressió diferencial
- Per conductes
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle Į de façanes:
o
Finestres o forats en façana
Į ()
0
45
60
90
135
180
D (m)
3,00
2,75
2,50
2,00
1,25
0,50
Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5,
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades
mesures.
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.
Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament.
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor.
2
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm .
2

Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentació

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D.
x Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la
façana quan tingui més de 18 m d’alçada.

Vertical (m)
DGPEIS/Servei de Prevenció

Ascensors que comuniquen plantes de
sectors diferents i no estan continguts
en escales protegides.

x EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical.
x EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle Į format pel pla de les

x Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada

A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi o zones de risc
especial alt

Plantes sobre rasant
15  h  28m

Ventilació o control de fums

Plantes sobre rasant

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els
 R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant
seus suports
Estructura sustentant d’elements tèxtils
 R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora).
(carpes)

Elements verticals separadors amb
d’altres edificis
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi, zones de risc
especial alt o escales
protegides o passadissos
protegits.

h  15m

Vestíbul d’independència

>2,5
0

2,00
1,00

1,75
1,50

1,50
2,00

1,25
2,50

1,00
3,00

0,75
3,50

0,50
4,00

0
5,00
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LOCALS DE RISC
ESPECIAL

En escales protegides

Plantes soterrani

no s’admet

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)

Estructura general

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)

(1)

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1,2,6)

Requeriments a garantir en funció de:
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
- situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.

Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també lluernaris,
elements d’iluminació o ventilació.

2.3. Sectors d’incendi : superfície i resistència al foc del elements sectoritzadors

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)
Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les
següents condicions:
Amplada mínima lliure: 5 m
Alçada lliure:
la de l’edifici
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:
23 m
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació: 18 m
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació: 10 m
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves
zones: 30 m
Pendent màxima:
10%
Resistència al punxonament : 100kN sobre 20 cm ǚ
Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions:
Amplada mínima lliure:
3.5 m
Alçada mínima lliure:
4.5 m
2
Capacitat portant del vial: 20 kN/m
Condicions que han de complir els forats en façana:
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell
de planta a la que s’accedeix  1.20 m.
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m.

EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU
Data 17/12/2010

RISC BAIX

RISC MIG

RISC ALT

Elements estructurals

R 90

R 120

R 180

Parets i sostres

EI 90

EI 120

EI 180

-

SI

SI

EI2 45-C5

EI2 30-C5 (les dues)

EI2 45-C5 (les dues)

B-s1,d0
BFL-s1

B-s1,d0
BFL-s1

B-s1,d0
BFL-s1

Vestíbul d’independència
Portes d’entrada
Revestiment

parets i sostres
terres

DGPEIS/Servei de Prevenció
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RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.
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Data 17/12/2010

2.5. Reacció al foc dels materials

MATERIALS DE
REVESTIMENT

En recintes protegits
En recorreguts normals
En falsos sostres o terres
elevats o aquells que, sent
estancs, continguin
instal.lacions susceptibles
d’iniciar o propagar un incendi

COMPONENTS ELÈCTRICS

Tramades
Terres
CFL-s1
Parets i sostres
B-s1, d0
Terres
EFL
Parets i sostres
C-s2, d0
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990
Terres
BFL-s2
Parets i sostres

OCUPACIÓ

Esglaons
H = petjada
C = altura
Passamans

B-s3, d0

Segons reglament específic
3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5)

Densitat d’ocupació
(persones per unitat de
superfície útil)
Zones d’ocupació nul·la









ESPAI EXTERIOR SEGUR



ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

2

1 persona / 10 m en zones d’us administratiu.
2
1 persona / 2 m en vestíbuls generals i zones d’us públic.
2
1 persona / 3 m en lavabos de planta
1 persona / 40 m² en arxius i magatzems
Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de
màquines, locals per material de neteja).
2
S > 0,50 m / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida;
no necessari si P<50)
A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais
oberts.
Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers.
Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que
l’incendi no pugui afectar ambdós edificis.

3.1. Elements d’evacuació
Dimensionat
PORTES
PASSOS

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Característiques

Capacitat: A  P / 200
Amplada  0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m).
Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones.
Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.
Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat.
Les portes automàtiques han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten
obertes.
Passadissos protegits
Capacitat: A  P / 200
P  3 S + 200 A
Amplada  1 m (0.80 m si P  10 persones habituals)

PASSADISSOS I RAMPES

Tipologia

ESCALES

Evacuació descendent


Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12%
Excepcions per a itineraris accessibles:
Longitud rampa
<3m
<6m
Pendent rampa
 10%
 8%
No protegides

Protegides

Per h  14 m

Per h  28 m

A  P / 160
Amplada mínima segons nº de persones:
Per h  2.80 m
Per P  100 fins h  6 m

Evacuació ascendent

A  P / (160 – 10 h)
Amplada mínima segons nº de persones:

Vestíbul d’independència
DGPEIS/Servei de Prevenció



Per establiments de S >1500m²
integrats en edifici d’altre ús



No es demana

Nombre de sortides i recorreguts*
màxims

En la resta de casos
 6%

Especialment protegides
S’admet en tot cas

540 mm  2C + H  700 mm
H  280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm.
Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada.
(Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1)

A un costat per alçada > 555 mm.

Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.

Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.
Quan aquests elements condueixin
PASSOS i RAMPES
Capacitat: A  P / 600
a
espais
interiors,
es
dimensionaran
com
elements
interiors, excepte:
-Quan siguin escales o passadissos
protegits que només serveixin per
evacuar les zones a l’aire lliure i
ESCALES
Capacitat: A  P / 480
condueixin directament a sortides
d’edifici
-Quan discorrin per un espai amb
seguretat equivalent a la d’un
sector de risc mínim

COMPATIBILITAT

(* Els recorreguts es poden augmentar
un 25 % si el sector disposa d’extinció
automàtica)

E  3 S + 160 As

Altura salvada  3.20 m.
 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit).

3.2. Recorreguts d’evacuació

Altura ascendent màxima










EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU
Data 17/12/2010

Desembarcament d’escales a planta
baixa

Sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la
resta de l’edifici.
Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.


4m fins a sortida de planta

6m fins espai exterior segur
Excepcions:

Zones d’ocupació nul·la

Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis
- Ocupació  100 persones
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació
< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta
1 sortida
edifici...)
- Altura d’evacuació descendent < 28 m
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació
ascendent sigui > 2 m
- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m), excepte en espais a
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m
Més d’una sortida
- Longitud sense alternativa < longitud màxima admissible en cas
d’una única sortida
- Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una
Més d’una sortida d’edifici
escala descendent o més d’una escala ascendent.
Locals de risc especial
- Recorreguts evacuació  25m (* 31,2m)
- Ocupació afegida d’escala: Persones  160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència

0,80 si P 25 persones
0,90 si P 50 persones
1,00 si P >50 persones

2

Senyalització

S’admet en tot cas
E  3 S + 160 As
0,80 si P 25 persones
0,90 si P 50 persones
1,00 si P >50 persones
Des de zones de circulació.
No es demana
Espai lliure  0,5 m
Pàgina 3 de 6

Característiques dels senyals
UNE 23-034
Enllumenat d’emergència

DGPEIS/Servei de Prevenció

- SORTIDA: En recintes > 50 m
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció.
Visibles amb fallada del
Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-1:2003, UNE 23035subministrament d’il·luminació
2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons UNE
normal
23035-3:2003
- En tots els recorreguts d’evacuació
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones
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- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional
d’Accessibilitat per a la mobilitat).
- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE
REFUGI”.

Senyalització itineraris accessibles

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi
- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici
accessible, caldrà:
 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé
 una zona de refugi amb:
- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants.
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants.
- La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

Evacuació

Itineraris accessibles

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4)
4.1. Detecció i alarma
2

(3)

Alarma

2

Superfície construïda > 2000 m

En locals de risc alt
2
Per superfície construïda > 1000 m .

Detecció d’incendi

Superfície construïda > 5000 m

A tot l’edifici

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

(*) Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)
RISC BAIX
En particular:
Impremta, reprografia i locals annexes
(magatzems de paper, publicacions, enquadernat, etc)
En general:
Tallers de manteniment,
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.)
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.
Magatzem de residus
Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m²

Hidrants exteriors

(4)

Extintors

Capacitat
21A-113B

Instal·lació automàtica d’extinció

- Per h > 80 m.
- En cuines amb potència instal·lada  50kW
- En centres de transformació de RISC ALT

Control de fums d’incendi

En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones

Ascensor d’emergència

(6)

Senyalització de mitjans manuals p.c.i.
UNE 23-033-1

200<V 400 m

V>400 m

3

5<S 15 m²

15<S 30 m²

S>30 m²

3

3

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)

20<S 100 m²

100<S 200 m²

S>200 m²

Sales de calderes segons potència útil nominal (P)

70<P 200 kW

200<P 600 kW

P>600 kW

En tot cas

-------

-------

-------

En tot cas

-------

P 400 kW

P>400 kW

-------

S 3 m²

S>3 m²

-------

En tot cas

-------

-------

En tot cas

-------

-------

P 2520 kVA
P 630 kVA

2520<P 4000 kVA
630<P 1000 kVA

P>4000 kVA
P>1000 kVA

Sala de màquines d’ascensor

En tot cas

-------

-------

Sala de grups electrògens

En tot cas

-------

-------

Sales de màquines en instal·lacions de clima
(segons RITE)

Magatzem per combustible sòlid de calefacció

2

100<V 200 m

P>50 kW

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb
o
punt d’inflamació > 300 C
o
Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 C
- per potència instal·lada P total:
- per potència instal·lada en cada transformador:

- Per Sc > 2000 m (BIE-25)
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45)

3

30<P 50 kW

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució

Boques d’incendi equipades

V>500 m

3

20<P 30 kW

- En cada planta: a 15 m de recorregut,
(5)
- En zones de risc especial
Per h > 24 m.

200<V 500 m

3

-------

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m.

Columna seca

100<V 200 m

-------

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats

2

RISC ALT

En tot cas

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac
2

RISC MIG

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli)
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors

4.2. Mitjans d’extinció
1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m i 10000 m .
2
1 hidrant més per cada 10000 m més o fracció.

EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU
Data 17/12/2010

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina
sigui la potència instal·lada.

Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)
Visibles permanentment; característiques com a 3.3

Notes:
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim.
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q40MJ/m² en el conjunt
del sector i Q50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d)
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur.
(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques.
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua.
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt.
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia.
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MD.3.4. Seguretat d’utilització i accessibilitat

No hi haurà un esglaó aïllat, ni dos consecutius, excepte en zones d’ús restringit, zones comuns d’edificis

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de la zona afectada pel projecte compleixen les

residencials, en els accessos als edificis, en sortides d’ús previst únicament en cas d’emergència, a

exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim

l’accés a un escenari.

possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no
discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat.

DESNIVELLS

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de

Protecció dels desnivells.

Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de

Àmbit d’aplicació: qualsevol ús.

Catalunya”.

En desnivells >0,55m. Protecció dels desnivells, susceptibles de produir caigudes, collocant una barrera

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als

de protecció.

quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que

En zones d’ús públic, en desnivell ≤ 0,55m. Senyalitzar el desnivell mitjançant diferenciació visual i

s’adjunten al final d’aquest apartat.

diferenciació tàctil, collocada a una distància de 0,25m del desnivell).
Barreres de protecció.

SUA 1. SEGURETAT ENFRONT EL RISC DE CAIGUDES

Àmbit d’aplicació: qualsevol ús.

LLISCAMENT DELS TERRES

Alçada de les barreres de protecció segons el desnivell que protegeixin:

Classificació dels paviments en funció del seu grau de lliscament:

-

desnivell -0,55m < ∆H ≤ 6m  h ≥ 0,90m

Aplicació en edificis d’ús administratiu i docent (excloses les zones d’ocupació nulla):

-

desnivell ∆H > 6m  h ≥ 1,10m

-

Espais interiors, secs, amb pendent <6%.

amb pendent ≥ 6%.

-

-

Espais interiors, humits, amb pendent <6%.

Espais interiors, secs, escales.

Classificació de terres: 1.

Les barreres no seran escalables, i no tindran obertures que permetin el pas d’una esfera de Ø<0,10m.

Valor Rd 15 < Rd ≤ 35

Resistència de les barreres de protecció. Serà capaç de resistir una força horitzontal, a l’extrem, de

Classificació de terres 2

3kN/m, i simultàniament, una càrrega vertical de uniforme de 1,0kN/m.

Valor Rd 35 < Rc ≤ 45

Zona comercial. Força horitzontal 0,8 KN/m.

Classificació de terres: 2.

Escales d’ús general.

Valor Rd 35 < Rd ≤ 45

El frontal (F) serà 0,13 ≤ C ≤ 0,185m, excepte en zones d’ús públic o sempre que no es disposi d’ascensor

Classificació de terres: 2.

com a alternativa a l’escala. En aquest cas, el frontal mesurarà 17,5 cm com a màxim. L’estesa (E) serà

Valor Rd 35 < Rd ≤ 45

≥ 0,28m. I al llarg de tota l’escala es garantirà la relació 0,54m ≤ 2F + E ≤ 0,70m.
En trams corbats, l’amplada útil de l’escala es defineix per l’àmbit en què, l’estesa, mesurada a 0,50m

DISCONTINUÏTAT EN ELS PAVIMENTS

del costat interior de cada graó, en el costat més estret és ≥ 0,17m, i en el costat més ample és ≤ 0,44m.

Condicions generals:

Ús general.

És d’aplicació en qualsevol ús, exceptuant les zones d’ús restringit.

L’amplada útil de l’escala es determinarà en funció de l’ús i la ocupació prevista.

Els paviments no tindran juntes amb un ressalt de més de 4mm. Els elements sortints del nivell del

Cada tram tindrà mínim 3 graons. Cada tram salvarà una alçada ≤ 2,25m en zones d’ús públic i sempre

paviment, puntuals i de petita dimensió, no han de sobresortir del paviment de més de 12mm.

que no es disposi d’ascensor com a alternativa a l’escala. En la resta de casos, l’alçada màxima serà

Els desnivells <=50mm es resoldran amb pendent <=25%.

de 3,20m. Tots els trams tindran la mateixa estesa i el mateix frontal. L’amplada del replà tindrà com a

Les perforacions o forats dels terres, en zones interiors per circulació de persones, estaran limitats al pas

mínim la mateixa amplada que l’escala.

d’una esfera de diàmetre <15mm.

Rampes.
Qualsevol ús.

Condicions de les zones de circulació.

Tindran un pendent màxima del 12%, excepte en els següents casos:
-

les que pertanyin a un itinerari accessible. Pendent màxim del 10% quan sigui menor de 3m,
del 8% quan sigui menor de 6m, i del 6% en la resta de casos.

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

-

Les de circulació de vehicles en aparcaments que també estiguin prevista per la circulació

SUA 4. SEGURETAT ENFRONT D’ILLUMINACIÓ INADEQUADA

de persones, i no pertanyin a un itinerari accessible, la pendent de la qual serà, com a

Cada zona disposarà d’una installació d’illuminació que proporcioni una illuminació mínima de 20 lux

màxim, del 16%.

en zones exteriors, i de 100 lux en zones interiors.

La pendent transversal màxima de les rampes que pertanyin a itineraris accessibles serà del 2%.

El factor d’uniformitat serà del 40% com a mínim.

Les rampes tindran una longitud màxima de 15m, exceptuant els casos en que la rampa pertany a

Enllumenat emergència. Reunirà les característiques especificades en el CTE DB SUA 4.

itineraris accessibles, i que tindran una longitud màxima de 90m. L’amplada útil es determinarà d’acord

Àmbit aplicació. Qualsevol ús, en les zones i elements següents:

amb les exigències d’evacuació establertes a l’aparat 4 del DB-SI 3, i com a mínim la indicada per les

-

recintes amb ocupació >100 persones.

escales a la taula 4.1. Si la rampa pertany a un itinerari accessible, els trams seran rectes, i amb una

-

Tots els recorreguts d’evacuació, des de l’origen de l’evacuació fins a un espai exterior

amplada de 1,20m com a mínim.

segur, segons definició a l’annex A del DB-SI

Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres arquitectòniques també

-

Aparcaments tancats o coberts de Sc>100 m2

compliran el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i

-

Locals on s’ubiquin els equips generals de les installacions de protecció contra incendis i de

supressió de barreres arquitectòniques.

risc especial, indicats al DB-SI 1

Les característiques de les escales i baranes de protecció també compliran el Decret 259/2003 sobre

-

En els serveis higiènics generals de planta en edificis d’ús públic

“Requisits mínims en els edificis d’habitatges”

-

En les zones on s’ubiquin els quadres de distribució o d’accionament de la installació
d’enllumenat

SUA 2. SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMPACTES O ENGANXADES

-

Les senyals de seguretat

Qualsevol ús. Zones de circulació general.

-

Els itineraris accessibles

Per evitar l’impacte amb elements fixes es mantindrà una alçada lliure de pas ≥ 2,20m, i ≥2,00m en
portes. Altura de collocació ≥ 2,20m per elements que sobresurtin de la façana. Es limita els elements

SUA 5. SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER SITUACIONS AMB ALTA OCUPACIÓ

sortints de la paret a ≤ 0,15m en una alçada compresa entre 15cm i 2,20m. Protegir els elements que

Aquesta exigència bàsica només és aplicable per a edificis previstos per a més de 3000 espectadors

surtin volats a una altura < 2,00m, amb elements fixes que limitin l’accés a ells.

drets. Per tant, no és d’aplicació al projecte que ens ocupa.

Els passadissos d’amplada <2,50m no seran envaïts per l’obertura de les portes situades als seus laterals.
Les portes de “vaivé” disposaran de parts transparentes o translúcides, que cobreixin, com a mínim,

SUA 6. SEGURETAT ENFRONT DEL RISC D’OFEGAMENT

l’altura entre 0,70m i 1,50m.

Aquesta exigència bàsica només és aplicable per a piscines d’ús collectiu, i en queden excloses les

Qualsevol ús. Les superfícies de vidre amb risc d’impacte disposaran de barreres de proteccions, i

piscines d’habitatges unifamiliars.

resistiran un determinat nivell d’impacte, en funció de la diferència de cota entre els dos costats del

Aquest DB no és d’aplicació en el projecte que ens ocupa.

vidre.
Portes i superfícies vidriades situades en àrees amb risc d’impacte. Entre el terra i una alçada d’1,50m,

SUA 7. SEGURETAT ENFRONT DEL RISC DE VEHICLES EN MOVIMENTS

en funció del desnivell existent entres els dos costats de la superfície vidriada, resistiran el nivell

Àmbit aplicació. Aparcaments i vies de circulació de vehicles existents als edificis. S’exclouen els

d’impacte exigit per la taula 1.1 de l’apartat 1.3 del DB-SUA2, segons norma UNE EN 12600:2003.

aparcaments d’habitatges unifamiliars.

Les portes per a persones automàtiques tindran el marcatge CE de conformitat amb a Directiva

Aquest DB, no és d’aplicació al projecte que ens ocupa.

98/37/CE sobre màquines.
SUA 8. SEGURETAT ENFRONT DEL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP
SUA 3. SEGURETAT ENFRONT D’IMMOBILITZACIÓ EN RECINTES TANCATS

Es limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SU 8.

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte complint el

La installació no serà necessària quan la freqüència esperada d’impactes sigui inferior o igual al risc

DB SUA 3.

admissible, com en el cas del projecte que ens ocupa.

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

El projecte que ens ocupa, és la reforma interior d’un local que ocupa, part d’un edifici existent. La

El projecte que ens ocupa afecta a menys de un 10% de la superfície total de l’edifici, per tant aquesta

intervenció no preveu cap intervenció en la configuració global de l’edifici ni en les installacions

reforma no es considera rehabilitació integral i aquest DB no és d’aplicació.

generals, de manera, que no hi ha prevista cap intervenció sobre la seguretat enfront del risc causat

Tot i així, es defineixen en el projecte els materials i els sistemes constructius possibles en les adeqüacions

per l’acció del llamp.

proposades per tal de complir amb les exigències definides en el DB que afecten els diferents elements
que separen espais interiors dins de la actuació.

SUA 9. ACCESSIBILITAT
Amb el fi de facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria i segura dels edificis a les persones amb

AÏLLAMENT ACÚSTIC A SOROLL AÈRI

discapacitat es compliran les condicions funcionals i es dotarà d’elements accessibles.

En la proposta s'ha considerat que les aules, despatxos i espais destinats a un ús administratiu es

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 3.1.

consideren recinten protegits, la resta recintes habitables. Les aules també es consideren unitats d'ús

d’aquesta Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat)

independents.
En recintes protegits cal tenir en compte les següents consideracions:

MD.3.5. Salubritat

 Protecció front al soroll generat en recintes que no pertanyen a la mateixa unitat d'ús. L'aïllament

HS 1. PROTECCIÓ DE LA HUMITAT

acústic a soroll aèri Dn Ta, entre un recinte protegit i qualsevol altre recinte habitable o protegit que no

Es limitarà el risc previsibles de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i als seus

pertanyi a la mateixa unitat d'ús i que no sigui recinte d'installacions o d'activitat, llindant verticalment

tancaments complint el DB HS 1.

o horitzontalment amb aquest, no serà menor de 50 dBA, sempre que no comparteixin portes o finestres.

Aquest DB s’aplica als murs i terres que estan en contacte amb el terreny i als tancaments que estan en

Si les comparteixen, l'índex global de reducció acústica ponderat A, Ra, d'aquestes no serà menor que

contacte amb l’aire exterior (façanes i cobertes). El projecte no intervé en l’envolvent de l’edifici, ni

30 dBA i el del tancament no serà menor que 50 dBA.

preveu executar murs en contacte amb el terreny.

Els envans separadors dels recintes protegits que comparteixen portes i finestres es proposa un envà de
cartró guix de doble capa de plaques de guix laminat a cada cara i aïllament interior de llana mineral

HS 2. RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

amb muntants separats cada 60 cm, 12,5+12,5+48(MW)+12,5+12,5, amb un aïllament acústic RA = 51,9

És d’aplicació únicament en edificis d’habitatges de nova construcció. Per tant en aquest projecte no

dB, portes de fusta amb RA > 30 dB i mampares de vidre amb un aïllament acústic RA = 34,7 dB. En canvi

és d’aplicació

els envans que separen recintes protegits i que no disposen de portes o finestres, es proposa un envà
autoportant de cartró guix composat per doble capa de plaques de guix laminat a cada cara, doble

HS 3. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

estructura metàllica de 48 mm reforçada en H sense arriostrar i separada per una càmara de 5 mm i

L'edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres condicions de disseny

doble

d'acord amb el RITE.

12,5+12,5+48H(MW)+d+48H(MW)+12,5+12,5, amb un aïllament acústic RA = 62,8 dBA.

aïllament

interior

de

llana

mineral

amb

muntants

separats

cada

60

cm,

 Protecció front al soroll generat en recintes d'installacions i recintes d'activitat. L'aïllament acústic a
HS 4. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

soroll aèri Dnta, entre un recinte protegit i un recinte d'installacions o d'activitat, llindant verticalment o

El projecte de reforma que ens ocupa no preveu l’afectació de la xarxa de subministrament d’aigua.

horitzaontalment amb aquest, no serà menor de 55 dBA.
 Protecció front al soroll que procedeix de l'exterior. Els carrers que envolten l'edifici tenen Ld diferents

HS 5. EVACUACIÓ D’AIGÜES

segons el mapa acústic. Passatge Llobateres, 55-59 dBA, Carrer Cal Gerrer, 60-64 dBA i Magí Ramentol,

El projecte de reforma que ens ocupa no preveu la intervenció general sobre la xarxa d’evacuació

55-59 dBA. Per tant cal que l'aïllament acústic a soroll aèri D 2m,nT,Atr entre les aules i l'exterior sigui 30 dBA.

d’aigües.

No es contempla l'actuació en la façana ni es diposen de dades o característiques de la mateixa.

MD.3.6. Protecció contra el soroll

AÏLLAMENT ACÚSTIC A SOROLL D'IMPACTES

Aquest DB no és d’aplicació en obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en els edificis

En els recintes protegits:

existents, excepte quan es tracti d’obres de rehabilitació integral.

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

 Protecció front el soroll procedent generat en recintes que no pertanyen a la mateixa unitat d'ús. El

El projecte que ens ocupa, no preveu cap increment en la demanda d’aigua calenta sanitària, i per

nivell global de pressió de soroll d'impactes, no serà major de 65 dB.

tant, aquest DB no és d’aplicació.

 Protecció front el soroll generat en d'installacions o recintes d'activitat. El nivell global de pressió de
soroll d'impactes, no serà major de 60 dB.

HE 5. CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA
El projecte que ens ocupa està exclòs de la obligació d’incorporar sistemes de captació i transformació

En la solera existent es disposarà un panell PST d'Isover o similar de 22 mm de gruix sota una llosa de
almenys 4 cm de gruix i fins als 6 cm que millorarà l'aïllament a soroll d'impacte.

MD.3.7. Estalvi d’energia
HE 0. LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC
Aquesta secció és d’aplicació en edificis de nova construcció i en ampliacions d'edificis existents.
També en edificacions o parts de les mateixes que per les seves característiques d'utilització estiguin
obertes de forma permanent estant condicionades. Per tant en aquest projecte no és d’aplicació

HE 1. LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
Aquesta secció és d’aplicació en intervencions en edificis existents, en reformes de qualsevol treball o
obra excepte aquelles que es portin a terme per a l'exclusiu manteniment dels edificis..
El projecte de reforma, no afecta l'envolvent tèrmica de l'establiment o de l'edifici i per tant no es
d'aplicació aquest DB.

HE 2. RENDIMENT DE LES INSTALLACIONS TÈRMIQUES
Es regularà el rendiment de les installacions tèrmiques i dels seus equips, d’acord amb el vigent
Reglament de Installacions Tèrmiques als Edificis (RITE)

HE 3. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTALLACIONS D’ILLUMINACIÓ
Aquesta secció és d’aplicació a les installacions d’illuminació interior en edificis de nova construcció,
rehabilitació d’edificis existents amb una superfície útil superior a 1000 m2, on es renovi més del 25% de
la superfície illuminada, i en reformes de locals comercials i d’edificis d’ús administratiu en els que es
renovi la installació de la illuminació.
El projecte que ens ocupa complirà doncs amb el paràmetres establers al DB-HE3 en les zones en les
que es renovi la installació d’illuminació.

HE 4. CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA
Aquesta secció és d’aplicació als edificis de nova construcció i rehabilitació d’edificis existents de
qualsevol ús en els que existeixi una demanda d’aigua calenta sanitària i/o climatització de piscina
coberta.
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d’energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics.

HE3
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R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  referència de projecte
Notes

TIPUSD’INTERVENCIÓ(*)

(1)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraldesalestalscomsalesd’examengeneral,salesd’emergència,salesd’escàneriradiologia,
salesd’examenoculariauditiuisalesdetractament.Quedenexclososlocalstalscomsalesd’operació,quiròfans,unitatsdecures
intensives,dentista,salesdedescontaminació,salesd’autòpsiesimortuorisialtressalesque,perlasevaactivitat,espuguinconsiderar
comasalesespecials.

(2)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciódel’aulailespissarresdelesaulesd’ensenyament,aulesdepràcticad’ordinador,música,laboratoris
dellenguatge,aulesdedibuixtècnic,aulesdepràctiquesilaboratoris,manualitats,tallersd’ensenyamentiaulesd’art,aulesde
preparacióitallers,aulescomunsd’estudiiaulesdereunió,aulesdeclassesnocturnesieducaciód’adults,salesdelectura,llars
d’infants,salesdejocdellarsd’infantsisalademanualitats.

(3)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminacióinteriordel’habitacióielbany,formadaperlailͼluminaciógeneral,ilͼluminaciódelecturai
ilͼluminacióperaexàmenssimples.

(4)

Espaisutilitzatsperqualsevolpersonaousuaritalscomrebedors,vestíbuls,passadissos,escales,espaisdetrànsitdepersones,lavabos
públics,etc.

(5)

Incloulesinstalͼlacionsd’ilͼluminaciódelterrenydejocidelesgradesd’espaisesportius,tantperaactivitatsd’entrenamentcomde
competició,perònoincloulesinstalͼlacionsd’ilͼluminaciónecessàriesperalesretransmissionstelevisades.Lesgradesseranassimilables
azonescomunes.

(6)

Espaisdestinatsaltrànsitdeviatgerstalscomrebedorsdeterminals,salesd’arribadesisortidesdepassatgers,salesderecollida
d’equipatges,àreesdeconnexió,d’ascensors,“áreasdemostradoresdetaquillas”,facturacióiinformació,àreesd’espera,salesde
consigna,etc.

(7)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraliilͼluminaciód’accentdelrebedor,recepció,passadissos,escales,vestuarisilavabosdels
centrescomercials.

(8)

Inclouelsespaisdestinatsalesactivitatspròpiesdelsserveisalpúblictalscomrebedor,recepció,restaurant,bar,menjador,autoͲservei
obuffet,passadissos,escales,vestuaris,serveis,lavabos,etc.

(9)

Incloulainstalͼlaciód’ilͼluminaciógeneraliilͼluminaciód’accent.Enelcasdecinemes,teatres,salesdeconcerts,etc.s’excloula
ilͼluminacióambfinalitatsd’espectacle,incloentlarepresentacióil’escenari.

Edificidenovaconstrucció
✔

Intervencióenedificisexistents
canvid'úscaracterísticdel'edifici
ї adequaciódelainstalͼlaciód'aquestazona
canvisd'activitatenunazonadel'edificique
impliquiunvalormésbaixdelVEEIlímit,respecteal
del'activitatinicial
ї d’aplicacióenl’àmbitdelprojecte
intervencionsenedificisambunasuperfícieútil
totalfinal>1.000m2(incloseslespartsampliades,si
s'escau),enlaqueesrenovimésdel25%dela
superfícieilͼluminada
ї s'adequaràlapartdelainstalͼlaciórenovadaoampliadapertaldequees
compleixinelsvalorsdeVEEIlímitenfunciódel'activitat

altresintervencionsenlesqueesrenovioampliï
unapartdelainstalͼlació:

✔

quanlarenovacióafectiazonesdel'edificiperalesques'estableixila
obligatorietatdesistemesdecontroloregulació,se'ndisposarà.

EXIGÈNCIES
VEEIvalord’eficiènciaenergèticadelainstalͼlació(W/m2)
Esgarantiranelsvalorslímitsfixatsacontinuacióenfunciódel’úsdecadazona:
(elvalorincloulailͼluminaciógeneralilad’accent,excloulad’ilͼluminaciód’aparadorsizonesd’exposició)
✔

andanesd’estacionsdetransport

3
✔

pavellonsd’exposicionsofires
salesdediagnòstic(1)
✔

3,5

aulesilaboratoris(2)

✔

zonescomunesenedificisŶŽresidencials
centrescomercials(s’excloulesbotigues)(7)
hosteleriairestauració(8)

recintesinteriorsnodescritsenaquestllistat

religiósengeneral
4

magatzems,arxius,salestècniquesicuines
aparcaments

5

biblioteques,museusigaleriesd’art

habitacionsd’hospital(3)
zonescomunes(4)
✔

estacionsdetransport(6)
supermercats,hipermercatsigransmagatzems

administratiuengeneral

salesd’actes,auditorisisalesd’úsmúltipleiconvencions;sales
d’ocioespectacle,salesdereunionsisalesdeconferències(9)

6

8

botiguesipetitcomerç

espaisesportius(5)

habitacionsd’hotels,hostals,etc.

10

localsambnivelld’ilͼluminació>600lux

2,5

Potènciainstalͼladaal’edifici(W/m2)

✔

comercial

aparcament

docent

administratiu

hospitalari

15

residencialpúblic

5
12

restauració

18

altres

10

edificisambnivelld’ilͼluminació>600lux

25

auditoris,teatres,cinemes
✔

Sistemesdecontroliregulació
Peracadazonaesdisposaràde:
Ͳ unsistemad’encesaiapagadamanual,amancad’unaltresistemadecontrol(nos’acceptacomaúnicsistemadecontroll’encesai
apagadadesdelquadreelèctric)
Ͳ unsistemad’encesaperhoraricentralitzatacadaquadreelèctric
Perazonesd’úsesporàdic:
Ͳ elcontrold’encesaiapagadas’hauràdeferpersistemadecontroldepresènciatemporitzat,obépolsadortemporitzat
Perazonesambaprofitamentdelallumnatural(**):
Ͳ s’instalͼlaransistemesqueregulinelnivelld’ilͼluminacióenfunciódel’aportaciódellumnatural:
මenleslluminàriessituadessotaunalluerna
මenleslluminàriesd’habitacionsdemenysde6mdeprofunditat
මenlesduesprimereslíniesparalͼlelesdelluminàriessituadesaunadistància<5mdelafinestra
(*)

S’exclouendel’àmbitd’aplicaciógeneral:interiorsdelshabitatges;construccionsprovisionalsambunperíoded’utilitzacióprevistч2
anys;edificisindustrials,deladefensaiagrícolesopartsdelsmateixos;edificisaïllatsambsup.útiltotal<50m2;edificishistòrics
protegits;enllumenatsd’emergència

(**)

D’aplicacióenzonesambtancamentsdevidreal’exterioroapatis/atrisionesdoninunesdeterminadesrelacionsentrel’edifici
projectat,l’obstacleexterior,lasuperfícievidradad’entradadellumilessuperfíciesinteriorsdellocal(veureDBHEͲ3art.2.3b).
S’exclouendel’aplicaciód’aquestpunt(aprofitamentdelallumnatural):zonescomunesd’edificisnoresidencials;habitacions
d’hospital;habitacionsd’hotels,hostals,etc.;botiguesipetitcomerç
1/2
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Enfunciódel’úsdel’edifici,lapotènciainstalͼladaenilͼluminació(làmpares+equipsauxiliars)nosuperaràelssegüentsvalors:

Ϯ/2

MD.4. PLA DE TREBALL

En compliment de l’article 13 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del

Les obres corresponents a aquest projecte tindran la durada màxima establerta a l’apartat MD.5.

Sector Públic i de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de

d’aquesta memòria.

l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 del 12 d’octubre de 2.001, es

L’obra començarà per l'aïllament i el suport del paviment, divisòries de cartró guix i installacions per
falsos sostres i envans. A continuació es collocaran els revestiments de sostre, parets i les mampares per
acabar amb el pintat i remats generals

manifesta que el Projecte compren una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del
Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per valorar, executar
i lliurar l’obra a l’ús general.

MD.5. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
El termini d’execució de les obres previst al projecte es de CINC MESOS.

MD.9. CONTROL DE QUALITAT
Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisi de materials i unitats

MD.6. PERÍODE DE GARANTIA

d’obra i dels informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció d’obra, que resultin

Les obres tindran un període de garantia d’un any, a comptar des de la seva recepció provisional.

pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i estan inclosos en el

Durant aquest termini l’empresa vigilarà i tindrà cura del bon estat de l’obra i procedirà a les

pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins al 1,5% del pressupost

reparacions necessàries que ordeni l’Administració municipal. La recepció definitiva de les obres estarà

d’execució material.

condicionada al que preveu la Ordenança d’obres i installacions de serveis en el domini públic
municipal.

MD.7. REVISIÓ DE PREUS
Donat que el termini previst per l’execució de les obres es inferior a sis mesos es proposa la NO revisió de
preus.

MD.8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I OBRA COMPLERTA
En compliment de l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic no cal determinar la classificació a exigir als contractistes per admetre’ls a la licitació
de l’execució d’aquestes obres, donat que l’obra no supera l’import de 500.000€.
No obstant la classificació necessària seria :
Grup C; Edificacions / Subgrup 4 Feines de paleta, estucats i revestiments, 6 Paviments,
enllosats i enrajolats, 7 Aïllaments i impermeabilitzacions, 8 Fusteria
Grup I; Installacions elèctriques/ Subgrup 9 Installacions elèctriques sense qualificació
específica;
Grup J; Installacions mecàniques/ Subgrup 2 Installacions de ventilació, calefacció i
climatització
Categoria e; Anualitat mitjana entre els 840.000 i 2.400.000 €

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Solució adoptada:
- mampara vidriada formada per perfilaria oculta d'alumini extrusionat i perfilaria vista en
alumini anoditzat plata mate, amb vidre laminar 5+5 amb làmina de butiral transparent

MC.1. TREBALLS PREVIS
Prèviament a l’execució de l’obra es delimitarà clarament la zona d’intervenció i es protegirà per evitar
produir molèsties de pols i soroll a la resta de l’edifici

Comportament enfront als següents aspectes
DB SI Propagació interior

Reacció al foc: C-s2, d0

Envà de cartró-guix, doble estructura 4 capes
Solució adoptada:

MC.2. SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI
El projecte contempla únicament l’adaptació d’un espai interior de l’edifici i per tant no hi ha

- envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal no arriostrada i
separada per una càmar de 5 mm amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, i 2 plaques

intervenció a nivell estructural.
Aquest punt NO és d’aplicació en aquest projecte.

tipus estàndard (A) a cada cara, de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca, amb un gruix total de l'envà de 151 mm.
Comportament enfront als següents aspectes

MC.3. SISTEMA ESTRUCTURAL
El projecte contempla únicament l’adaptació d’un espai interior de l’edifici, i per tant, no hi ha

DB SI Propagació interior

Reacció al foc: C-s2,d0

Envà de cartró-guix, 4 capes

intervenció a nivell estructural.
Aquest punt NO és d’aplicació en aquest projecte.

Solució adoptada:
- envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, i 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara, de 12,5 mm de gruix

MC.4. SISTEMA ENVOLVENT

cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca, amb un gruix total

El projecte contempla únicament l’adaptació d’un espai interior de l’edifici sense modificar l'envolvent,
i per tant, no hi ha intervenció a nivell estructural.
Aquest punt NO és d’aplicació en aquest projecte.

de l'envà de 98 mm.
Comportament enfront als següents aspectes
DB SI Propagació interior

Reacció al foc: C-s2,d0

Trassdossat de cartró-guix

MC.5. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ

Solució adoptada:
Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal (N) amb

MC 5.1. Compartiments verticals fixes
Requisits mínims d’obligat compliment, segons CTE, i altres normatives
DB SI Propagació interior (referent al full interior) Reacció al foc: C-s2, d0
Tots els conductes que transcorrin per aquesta zona, sense recobriment resistent al foc,
hauran de complir els mateixos criteris de reacció al foc que els revestiments de la paret. En

perfileria de planxa d'acer galvanitzat, i una placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca, amb gruix total del
trasdossat de 63mm.
Comportament enfront als següents aspectes
DB SI Propagació interior

Reacció al foc: C-s2, d0

el cas de conductes amb aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc d’aquest serà
CL-s2, d0.

MC 5.2. Compartiments verticals practicables

Aquesta classe de reacció al foc inclou tots aquells materials que conformen una capa
continguda a l’interior de la paret, i que no estigui protegida per una capa que sigui EI 30
com a mínim.

DB SI Propagació interior

Reacció al foc: C-s2, d0

Portes interiors

Propagació exterior.
Resistència al foc

Requisits mínims d’obligat compliment, segons CTE, i altres normatives

Porta abatible de un full, de 90x203cm, de cares llises acabat xapat per les 2 cares amb
- parets i sostres EI-60 (sector sobre rasant, risc mín.)
- portes EI2 30-C5

Mampares de vidre fix
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melamina classe B-S1-d0 o similar.
Tancament amb pany de cop i clau

Comportament enfront als següents aspectes:
DB SI Propagació interior

MC.7. SISTEMES DE CONDICIONAMENT, INSTALLACIONS I SERVEIS

Reacció al foc: B-S1-d0 (mínim C-s2, d0)
Totes les installacions afectades per la reforma, la seva implantació, els materials i elements que les

Passadís, tallafocs

composen queden definits en els corresponents plànols i capítols dels amidaments, i les seves

Porta tallafocs d’acer, EI2 C-60, de 2 fulles batents (90+90)x210cm.

especificacions en els Plecs de Condicions.

Comportament enfront als següents aspectes:
DB SI Propagació interior

Reacció al foc: C-s2, d0

MC.7.1. Installació de sanejament

Resistència la foc EI2 C-60

La installació de sanejament no està afectada pel projecte.

MC.6. SISTEMES D’ACABATS

MC.7.2. Installació elèctrica i d’illuminació
INSTALLACIÓ ELÈCTRICA

Paviment interior, linòleum

L’edifici ja disposa d’installació elèctrica. La nova installació elèctrica s’adaptarà al REBT “Reglament

Solució adoptada:

electrotècnic de Baixa Tensió” (RD 842/2002), i a les seves instruccions complementàries, garantint la

- linòleum amb component de poliuretà, en rotlle i de gruix de 2,5 mm, collocat amb adhesiu acrílic

seguretat de les persones i dels béns així com el normal funcionament d’altres installacions i serveis.

de dispersió aquosa i amb junta de segellat termoplàstic sobre pasta base de anivellat sobre suport

La intervenció sobre la installació elèctrica es desenvolupa al projecte d’enginyeria.

de morter.
Comportament enfront als següents aspectes:
DB SI Propagació interior

Reacció al foc: C-s2, d0

DB SU1. Solució de projecte. Classe 1. 15 < Rd ≤ 35

INSTALLACIÓ D’ENLLUMENAT
La installació d’illuminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les
seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat per

Cel ras fix

illuminació inadequada”, les del DB HE-3 “Eficiència energètica de les installacions d’illuminació” i les

Solució adoptada:

especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència

- cel ras fix format a partir de base de placa de cartró-guix de 15mm de gruix, muntada amb

ENLLUMENAT FUNCIONAL

estructura de perfileria d’acer galvanitzat amb sistema fix, amb entramat ocult amb suspensió

Les zones comunes de circulació disposarà d’enllumenat funcional i es garantiran els nivell mínims

autonivelladora de barra roscada.

d’illuminació següents (d’acord al DB SUA-4):

Comportament enfront als següents aspectes:
DB SI Propagació interior

Reacció al foc: C-s2, d0

- zones de circulació interiors E ≥ 100 lux
- zona de circulació exteriors  E ≥ 20 lux
El factor d’uniformitat serà del 40% com a mínim

Cel ras registrable

Els valors d’eficiència energètica de la installació d’illuminació (VEEI) garanteixen els fixats pel DB

Solució adoptada:
- cel ras registrable de plaques monolítiques de fibres vegetals de 120x60cm muntat amb perfilaria

HE3 i es concreten en:

vista en un sentit d'acer lacat, entramat ocult i suspensió auto-anivelladora de platina fins a 1 metre

- ús administratiu en general

 VEEI ≤ 3,0

d'alçada.

- ús docent aules

 VEEI ≤ 3,5

- zones comuns edif. no residencials

 VEEI ≤ 6,0

Comportament enfront als següents aspectes:
DB SI Propagació interior

Reacció al foc: C-s2, d0

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
Es disposarà d’enllumenat d’emergència al recorregut d’evacuació des de la porta dels habitatges
fins a la sortida a l’exterior, zona d’accés als trasters, locals d’installacions, així com a l’aparcament
incloent els passadissos i les escales que condueixen fins a l’exterior. Es garantiran els nivells
d’illuminació, E, següents:
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- recorreguts d’evacuació  E ≥ 1 lux
- installacions manuals de PCI E ≥ 5 lux

MC.7.8. Installació de protecció contra incendis

- quadres d’enllumenat dels servies comuns  E ≥ 5 lux

La intervenció sobre aquesta installació es desenvolupa al projecte d’enginyeria.

DISSENY I POSADA EN OBRA

La dotació de les installacions, la seva descripció així com les exigències que ha de satisfer han quedat

La collocació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les

especificades a la Memòria Descriptiva (apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi”)

distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment.

El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips compliran allò que

De forma general es preveu illuminació amb LEDs per a la illuminació funcional

estableix el “Reglament d’installacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les seves disposicions

L’enllumenat d’emergència tindrà una autonomia d’1 h, com a mínim, i portarà un pilot indicador

complementàries i en qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació.

del seu correcte funcionament.
El control d’encesa i apagada de les zones comunitàries de circulació de l’edifici, així com

MC.7.9. Sistemes de protecció contra el llamp

l’aparcament, es realitzarà per un sistema de detecció de presència.

Aquesta installació no està afectada pel projecte de reforma que ens ocupa

L’enllumenat d’emergència estarà provist de font pròpia d’energia i la seva alçada de collocació
és superior als 2 m.
MATERIALS I EQUIPS

MC.7.10. Sistemes de transport
Aquesta installació no està afectada pel projecte de reforma que ens ocupa

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i
altres especificacions que li siguin d’aplicació.

MC.8. EQUIPAMENT

El grau de protecció de les lluminàries serà l’adequat al lloc en que s’ubica.

El projecte no preveu la installació de l’equipament concret pel funcionament de les noves

DIMENSIONAT

installacions del Servei del Català.

S’annexa el càlcul d’enllumenat amb indicació de models de llumeneres, nivells d’illuminació i
valors d’eficiència energètica. (annex A.5)

MC.9. MATERIALS
La proposta de materials, en primer lloc, té en compte dos aspectes: l’eficiència del producte i els cost

MC.7.3. Installació d’aigua

energètic necessari per la seva producció i destrucció, es a dir, el cicle de vida del material.

Aquesta installació no està afectada pel projecte de reforma que ens ocupa

Així mateix es té en compte la utilització de “materials saludables” per evitar l’afectació d’aquests en la
salut dels treballadors i usuaris minimitzant en la mida de lo possible les emissions de Compostos Orgànics

MC.7.4. Installacions tèrmiques

Volàtils (COV) ja que la exposició puntual o prolongada a alguns COV pot representar riscos per la salut. Es

La intervenció sobre aquesta installació es desenvolupa al projecte d’enginyeria.

donarà prioritat a la utilització de materials que disposin de ecoetiquetes o etiquetes ecològiques (segons
les ISO) que els distingeixin com a més adequats des del punt de vista mediambiental.

MC.7.5. Installació de telecomunicacions

Per altra banda es dona preferència a la utilització de materials durables i reutilitzables, de tecnologies

La intervenció sobre aquesta installació es desenvolupa al projecte d’enginyeria.

eficients per aconseguir un cost energètic menor amb el mateix servei que els materials tradicionals.

MC.7.6. Sistemes de ventilació

PINTURES I VERNISSOS:

La intervenció sobre aquesta installació es desenvolupa al projecte d’enginyeria.

Les pintures utilitzades hauran de ser pintures naturals de base aquosa (utilitzen l’aigua com a dissolvent),
aquestes pintures hauran de contenir una quantitat inferior a 30 g/l de COV (Compostos Orgànics Volàtils)

MC.7.7. Recollida, evacuació i tractament de residus

i no podran contenir ni metalls pesats ni substàncies tòxiques carcinògenes.

Aquesta installació no està afectada pel projecte de reforma que ens ocupa

Els vernissos hauran de ser ecològics a l’aigua i hauran de contenir com a màxim 70 g/l de COV
(Compostos Orgànics Volàtils)
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Tant les pintures com els vernissos emprats a l’obra hauran de disposar d’ecoetiqueta tipus I segons les
normes ISO
FUSTES:
Les fustes, com a material adequat per ser un material altament renovable amb alt grau de reutilització i
molt compatible amb el cos humà , hauran d’acreditar la procedència de tales controlades d’arbres en
una explotació sostenible mitjançant segells reconeguts i hauran d’estar tractades amb resines vegetals o
altres tractaments no nocius enfront la humitat, insectes o fongs.

PAVIMENTS:
El paviment es proposa de linòleum donat que és un material format per components naturals: suro i fusta
aglomerat amb oli de llinassa sobre suport de yute. La seva collocació es farà amb coles amb base
aquosa amb baixa quantitat de COV. El linòleum collocat haurà d’acreditar la possessió d’ecoetiquestes
de tipus I
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CN. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA

CAMBRA HIGIÈNICA ADAPTADA:
- Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m, obrir-se cap enfora o ser corredisses.

CN.1. COMPLIMENT DEL CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA. DECRET 135/95 SOBRE SUPRESSIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

-Les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
-Hi haurà d’haver entre 0 i 0,70 m d’alçada respecte a terra, un espai lliure de gir d’1,50 m de

El projecte compleix amb el Codi d’Accessibilitat de Catalunya i proposa la incorporació de mesures

diàmetre.

d’inclusió de persones amb minusvàlides per tal d’afavorir la integració d’aquestes com a treballadores

-L’espai d’apropament lateral al wàter, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans serà

i com a usuàries del servei.

de 0,80 m com a mínim.

El projecte preveu la inclusió d’itineraris practicables a totes les zones afectades per la reforma i un

-Els rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús.

bany adaptat. L’àmbit de la intervenció no inclou elements de comunicació vertical pel que aquests

-Es disposarà de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti agafar-

elements no s’han tingut en compte

s’hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets. La barra situada al costat de l’espai

ITINERARI PRACTICABLE:

d’apropament serà batent.

-No hi haurà cap tram d'escala.

-Els miralls tindran collocat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra.

-L’itinerari ha de tenir una amplada mínima de 0,90m i una alçada lliure d’obstacles en tot el

-Tots els accessoris i mecanismes es collocaran a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a

recorregut de 2,10m

0,40 m.

-A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària mínima d’1,20 m.

-Les aixetes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

L’alçada màxima d’aquests graons és de 14 cm.

-Les aixetes de les banyeres es collocaran al centre, i no als extrems.

-Les rampes han de tenir un pendent màxim del 12%, amb una llargària màxima, sense replà, de

-El paviment serà no lliscant.

10 m. El pendent transversal màxim ha de ser del 2% en rampes exteriors.

-Hi haurà indicadors de serveis d’homes o dones que permetran la lectura tàctil, amb

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

senyalització ‘Homes-Dones‘ sobre la maneta, mitjançant una lletra ‘H‘ (homes) o ‘D‘ (dones) en

-En els canvis de direcció, l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle d’1,20m de

alt relleu.

diàmetre
-Les portes han de tenir com a mínim una amplada de 0,80m i una alçada de 2m
-En el cas de portes de dues o més fulles una d’elles haurà de tenir una amplada mínima de
0,80m
-A les dues bandes d’una porta existeix un espai lliure, sense ser escombrat per l’obertura d la
porta, on es pot inscriure un cercle de 1,20m de diàmetre (excepte a la cabina de l’ascensor)
-Les manetes de les portes s’han d’accionar mitjançant mecanismes de pressió o de palanca
- Les portes de cabina de l’ascensor són automàtiques, mentre que les de recinte poden ser
manuals. Totes dues tenen una amplada mínima de 0,80 m.
-La cabina de l’ascensor ha de tenir, com a mínim, unes dimensions d’1,20 m en el seu sentit
d’accés, de 0,90 m en sentit perpendicular i una superfície mínima d’1,20 m².
-En l’espai previst per a un ascensor practicable no es permetrà la collocació de cap ascensor
que no tingui, almenys, aquesta consideració.
-A l’espai situat davant la porta de l’ascensor, s’hi ha de poder inscriure un cercle d’1,20 m de
diàmetre sense ser escombrat per l’obertura de la porta.
-Les botoneres de l’ascensor, tant de cabina com de replà, s’han de collocar a una alçada d’
entre 1,00 m i 1,40 m respecte al terra.
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MOBILIARI EN EDIFICIS D’ÚS PÚBLIC
-Els elements sortints i/o volats que siguin superiors a 0,15 m de volada i que limitin amb itineraris
tindran com a mínim un element fix i perimetral entre 0,00 i 0,15 m d’alçada perquè puguin ser
detectats per invidents, o bé se situaran a una alçada igual o superior a 2,10 m.
-Els elements de comandament (polsadors, brunzidors, alarmes i porters electrònics) se situaran
entre 1,00 m i 1,40 m d’alçada.
-El mobiliari d’atenció al públic tindrà, totalment o parcialment, una alçada màxima respecte al
terra de 0,85 m.
-Si disposa solament d’apropament frontal, la part inferior, entre 0,00 m i 0,70 m d’alçada, en una
amplada de 0,80 m com a mínim, quedarà lliure d’obstacles per permetre l’apropament d’una
cadira de rodes.
-La taula tindrà una alçada màxima de 0,80 m. La part inferior, entre 0,00 i 0,70 m d’alçada, i en
una amplada de 0,80 m com a mínim, haurà de quedar lliure d’obstacles per permetre
l’apropament d’una cadira de rodes.
-L’element més alt manipulable dels aparells telefònics ha d’estar situat a una altura màxima
d’1,40 m com a màxim. En el cas que l’aparell telefònic se situï dins d’una cabina locutori,

aquesta haurà de tenir unes dimensions mínimes de 0,80 m d’amplada i 1,20 m de fondària lliures
d’obstacles i el terra queda enrasat amb el paviment circumdant. L’espai d’accés a la cabina
haurà de tenir una amplada mínima de 0,80 m i una alçada mínima de 2,10 m.
-La plaça d’espectador per a usuari amb cadira de rodes tindrà unes dimensions mínimes de 0,80
m d’amplada i d’1,20 m de fondària.

CN.2. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS
El decret 21/2006, que regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, és
d’aplicació en edificis de nova construcció, els procedents de reconversió d’antiga edificació i els
resultants d’obres de gran rehabilitació, entenent com a tal les que només excloguin l’enderrocament
de les façanes o constitueixin una actuació global en tot l’edifici. Segons l’article 1.2 els paràmetres
ambientals i d’ecoeficiència són d’aplicació en els edificis destinat a qualsevol dels usos següents:
habitatge, residencial collectiu, administratiu, docent, sanitari i esportiu.
El decret, per tant, no s’ha considerat d’aplicació en el projecte que ens ocupa, ja que aquest és un
projecte de reforma d’un edifici existent, que no es consideraria una obra de gran rehabilitació, ni de
reconversió d’antiga edificació. Tot i així s’han tingut en compte el criteris d’estalvi energètic i
ecoeficiència en la mesura de lo possible.

CN.3. PROPOSTA D’APLICACIÓ DEL DECRET 201/1994 SOBRE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
Veure el document annex “Estudi de gestió de residus”
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NA. NORMATIVA APLICABLE

FUNCIONALITAT

ACCESSIBILITAT-BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995)
(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )
Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.
Decret 318, de 25/07/2006 ; Departament de Benestar i Família (DOGC Num. 4685,
27/07/2006)
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007)
Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
Real Decreto 366, de 16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72, 24/03/2007)
Es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l'ús de
persones amb mobilitat reduïda (PMR)
Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Indústria ( Num. , )
Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Real Decreto 1544, de 23/11/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 290, 04/12/2007)
(Correccio errades: BOE núm.55 / 04/03/2008 )
* Modificació. Real Decreto 1276, de 16 de septiembre de 2011 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 224, 17/09/2011)

Real Decreto 1912, de 19/12/1997 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 307, 24/12/1997)
Se establece las especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica
conmutada y los requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado.
Real Decreto 2304, de 02/12/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(BOE Num. 305, 22/12/1994)
Telecomunicaciones por cable.
Ley 42, de 22/12/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 306, 23/12/1995)
* Modificación. Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio (BOE num. 139, 08/06/1996)
Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable.
Real Decreto 2066, de 13/09/1996 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 233, 26/09/1996)
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
Real Decreto-Ley 1, de 27/02/1998 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 51, 28/02/1998)
* Modificació. Ley 38, de 05 de noviembre de 1999 ; Jefatura del Estado (BOE 266,
06/11/1999). Modifica l'article 2 a) del Reial decret-llei.
* Modificació apartat 1 article 3. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la Jefatura del Estado (BOE
núm. 114, 10/05/2014)
S'atribueixen a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió diverses funcions sobre les
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicacions a
l'interior dels edificis.
Decret 84, de 23/03/1999 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 2859, 31/03/1999)
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis
per cable en els edificis.
Decret 172, de 29/06/1999 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num.
2925, 07/07/1999)
S'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de
telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per cable.
Decret 116, de 20/03/2000 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3107, 27/03/2000)
(Correccio errades: DOGC 3124 / 19/04/2000 )

Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de
accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.
Orden PRE 446, de 20/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 48, 25/02/2008)

S'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de
telecomunicacions als edificis per a l'accés a la captació, adaptació i distribució dels senyals de
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de
satèl·lit.
Decret 117, de 20/03/2000 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3107, 27/03/2000)
(Correccio errades: DOGC 3145 / 23/05/2000 )

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de
radiocomunicació.
Decret 148, de 29/05/2001 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3404, 07/06/2001)

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

Se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión
en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican
determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de
telecomunicación en el interior de los edificios.
Orden ITC 1077, de 06/04/2006 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE Num. 88,
13/04/2006)

DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social.
Real Decreto Legislativo 1, de 29/11/2013 ; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(BOE Num. 289, 03/12/2013)
Accessibilitat
Llei 13, de 30/11/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6742, 04/11/2014)
(Correccio errades: DOGC núm. 6809 / 15/02/2015 )
INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
Se establecen las especificaciones técnicas de los equipos terminales telefónicos adicionales
utilizados en el servicio final telefónico.
Real Decreto 1376, de 27/10/1989 ; Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones (BOE
Num. 274, 15/11/1989)
Se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio final telefónico básico y de los
servicios portadores.
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Se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y
sistemas de telecomunicación
Real Decreto 244, de 05/03/2010 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE Num. 72,
24/03/2010)
Se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos
y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo.
Orden ITC 1142, de 29/04/2010 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE Num. 109,
05/05/2010)
Se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
Real Decreto 346, de 11/03/2011 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 78,
01/04/2011)
* Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula el inciso "debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria
respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica

para ello" in fine del párrafo quinto del artículo 9 del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones.
* Sentencia. Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se anula el inciso «en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación»
incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9;
apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10, del Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones aprobado por el Real Decreto 346/2011,
de 11 de marzo.
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104001sentencia2.pdf
* Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula el inciso "en el artículo 3 del Real-Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación"
incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9;
apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso "a
realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación" de la
sección 3 del Anexo IV, todos ellos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104001sentencia3.pdf
Se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado
por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
Orden CTE 1644, de 10/06/2011 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 143,
16/06/2011)
NORMATIVA ESPECÍFICA PER

ESCOLES
Escuelas Nacionales. Normas sobre instalaciones deportivas.
Decreto 635, de 21/03/1968 ; Ministerio de Educación y Ciencia (BOE Num. 85, 08/04/1968)
* Desarrollo de las Normas. Orden de 5 de junio de 1968, del Ministerio de Educación y Ciencia
(BOE num. 165, 10/07/1968)

Decret 95, de 31/05/2005 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4397, 02/06/2005)
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
Decret 282, de 04/07/2006 ; Departament d'Educació i Universitats (DOGC Num. 4670,
06/07/2006)
Se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de
régimen general. [ ANULAT segons sentencia de 14 de marzo de 2007]
Real Decreto 1537, de 05/12/2003 ; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE Num. 295,
10/12/2003)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els
edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals
i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas
reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Real Decreto 303, de 15/03/2010 ; Ministerio de Educación (BOE Num. 86, 09/04/2010)
Se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo
ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.
Real Decreto 132, de 12/02/2010 ; Ministerio de Educación (BOE Num. 62, 12/03/2010)
S'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen
l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics.
Ordre ENS 30, de 10/02/2012 ; Departament d'Ensenyament (DOGC Num. 6074, 24/02/2012)
Es regulen les escoles de música i de dansa
Decreto 179, de 27/07/1993 ; Departament d'Ensenyament (DOGC Num. 1779, 04/08/1993)
(Correccio errades: DOGC núm.1819 / 10/11/1993 )
Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi]
(DOGC o BOP Num. XX, )
Relativo a la higiene de los productos alimenticios
Reglamento 852, de 29/04/2004 ; Parlamento Europeo y Consejo (DOUE L Num. 139,
30/04/2004)
SEGURETAT I HABITABILITAT-INSTAL·LACIONS EN EDIFICACIÓ

Desarrollo y cumplimiento de las Normas sobre instalaciones deportivas en Escuelas Nacionales.
Orden, de 05/06/1968 ; Ministerio de Educación y Ciencia (BOE Num. 165, 10/07/1968)
Evacuación de centros docentes de EGB, Bachillerato y Formación Profesional.
Orden, de 13/11/1984 ; Ministerio de Educación y Ciencia (BOE Num. 276, 17/11/1984)

INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ-INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios.
Real Decreto 557, de 12/04/1991 ; Ministerio de Educación y Ciencia (BOE Num. 95,
20/04/1991)

Autorització per a la utilització d'equips de climatització per cicle d'absorció.
Resolució, de 06/05/1994 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1911, 20/06/1994)

Se aprueban los programas de necesidades para la redacción de proyectos de construcción de
Centros de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y Primaria, Educación
Secundaria Obligatoría y Educación Secundario Completa.
Orden, de 04/11/1991 ; Ministerio de Educación y Ciencia (BOE Num. 271, 12/11/1991)
S'estableix el règim d'autorització de centres de formació d'adults.
Ordre, de 19/07/1994 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 1927, 29/07/1994)
* Modificació de l'Ordre. Ordre de 17 d'octubre de 1995, del Departament de Benestar Social
(DOGC num. 2124, 06/11/1995)
Atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Decret 299, de 25/11/1997 ; Departament d'Ensenyament (DOGC Num. 2528, 28/11/1997)
Programa de necesidades para la redacción de los proyectos de construcción y adaptación de
centros de educación especial.
Orden, de 26/03/1981 ; Ministerio de Educación y Ciencia (BOE Num. 82, 06/04/1981)
S'aprova el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya.
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92-42-CEE,
relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas
con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93-68-CEE, del Consejo.
Real Decreto 275, de 24/02/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 73,
27/03/1995)
(Correccio errades: BOE 125 / 26/05/1995 )
* Modificació. Suprimeix article 5, el punt 2b de l'annex IV i l'annex V ; incorpora article 9. Real
Decreto 1369, de 19 d'octubre del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)
Procediment d'actuació de les empreses instal.ladores-mantenidores, de les entitats d'inspecció i
control i dels titulars en les instal.lacions regulades pel Reglament d'instal.lacions tèrmiques en
els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE).
Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2886,
11/05/1999)
Normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción por medio de fluidos y
su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.

Orden, de 10/02/1983 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 39, 15/02/1983)
* Complementa el l'Ordre. Real Decreto 363 de 22 de febrer de 1984, del Ministerio de Industria
y Energía (BOE núm. 48, 25/02/1984)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 865, de 04/07/2003 ; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE Num. 171,
18/07/2003)
S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 4185, 29/07/2004)
Se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
Real Decreto 1027, de 20/07/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 207, 29/08/2007)
(Correccio errades: BOE núm. 51 / 28/02/2008 )
* Modificació. Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm.298 , 11/12/2009)
* Modificació. Real Decreto 249, de 5 de marzo del 2010 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 67, 18/03/2010)
* Modificació. Real Decreto 238, de 5 de abril del 2013 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 89, 13/04/2013)
Modificació. real Decreto 56, de 12 de febrer de 2016 ; del ministerio de Industria, Energia y
Turismo (BOE núm. 38, 13/02/2016)
Que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a
Catalunya
Instrucció 4, de 27/02/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Aprova els models normalitzats d'impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions
tèrmiques en els edificis
Instrucció 5, de 25/03/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
De modificació i refosa de la Instrucció 14/2001 DGCSI sobre procediment administratiu per a la
posada en servei provisional par a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.
Instrucció 7, de 13/05/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 31,
05/02/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 260 / 28/10/2009 )
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 1826, de 27/11/2009 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 298, 11/12/2009)
(Correccio errades: BOE núm.38 , BOE núm. 127 / 12/02/2010 )
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )
* Modificació. Real decreto 564, de 2 de junio de 2017 ; del Ministerio de la Presidencia y para
las Administraciones Territoriales (BOE núm. 134, 06/06/2017)
Se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 238, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm.213 / 05/09/2013 )
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)
Se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación
de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro
de energía.
Real Decreto 56, de 12/02/2016 ; Ministerio de la Industria, Energia y Turismo (BOE Num. 38,
13/02/2016)
INSTAL·LACIONS DE SENYALITZACIÓ
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DB SI: Seguretat en cas d'incendi
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ-QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els
edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals
i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ
Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal.lacions elèctriques.
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 932, 28/12/1987)
Ordre, de 2 de febrero de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 1267, 14/03/1990)
Es regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en les instal.lacions privades.
Se dictan exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en
determinados límites de tensión.
Real Decreto 7, de 08/01/1988 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 12, 14/01/1988)
* Derogación de varias disposiciones. Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre (BOE num.
285, 28/11/1990)
* Modificación. Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero (BOE num. 53, 03/03/1995) (C.E. - BOE
num. 69, 22/03/1995)
Se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados, bajo canales
protectores de plástico.
Resolución, de 18/01/1988 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOE Num.
43, 19/02/1988)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i
construccions a línies elèctriques.
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)
Se aprueba el Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias.
Real Decreto 138, de 27/01/1989 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE Num. 34, 09/02/1989)
(Correccio errades: BOE 51 / 01/03/1989 )
Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments electrotècnics
per a alta tensió a les instal.lacions privades.
Ordre, de 02/02/1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1267, 14/03/1990)
S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a baixa
tensión capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis.
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1691, 08/01/1993)
Desarrolla y complementa el Real Decreto 7-19890108, sobre exigencias de seguridad del
material eléctrico.
Orden, de 06/06/1989 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 148, 21/06/1989)
* Actualización del apartado b) del Anexo II de la Orden. Resolución de 20 de marzo de 1996,
del Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 84, 06/04/1996)
Se actualiza el anexo I de la Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial
de 24 de octubre de 1995, y el anexo II de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 6
junio de 1989
Resolución, de 11/06/1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 166, 13/07/1998)
Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000)

(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 )
* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio
de Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004)
* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005).
* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la
cogeneración (BOE núm. 114, 12/05/2007)
* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010)
modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE núm. 295, 18/11/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a
la xarxa elèctrica.
Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 3544,
02/01/2002)
(Correccio errades: DOGC 3548 / 08/01/2002 )
Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)
Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224,
18/09/2002)
* Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a
baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC
4205, 26/08/2004)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
* ITC BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos». [entrada en vigor el 30/06/2015] Real Decreto 1053, de 12 de diciembre de 2014 ;
del Ministerio de Indústria, Energía y Comercio (BOE núm. 316, 31/12/2014)
Se regula el etiquetado energético de las lámparas de uso doméstico.
Real Decreto 284, de 22/02/1999 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 53, 03/03/1999)
Sobre procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnico per a Baixa
Tensió (REBT).
Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , )
Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en fase de tramitació en la data d'entrada en
vigor del REBT.
Instrucció 4, de 09/03/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , )
Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió classe B i classe A.
Instrucció 6, de 01/07/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , )
Modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias
del mercado eléctrico
Real Decreto 2351, de 23/12/2004 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE Num.
309, 24/12/2004)
(Correccio errades: BOE 314 ; Real Decreto 2351 / 30/12/2004 )
S'aproven els Procediments de la Operació 3.1. «Programación de la Generación» y 3.2
«Resolución de Restricciones Técnicas», per a la seva adaptació al Real Decreto 2351/2004, de
23 de desembre.
Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico
Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num.
306, 23/12/2005)
(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
DB SI: Seguretat en cas d'incendi
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
S'aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa
i a les instal·lacions d'enllaç (exp. EE-104/01).
Resolució ECF 4548, de 29/12/2006 ; Departament d'Economia i Finances (DOGC Num. 6426,
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22/02/2007)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els
edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals
i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Garantia i qualitat del subministrament elèctric.
Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5288, 31/12/2008)
(Correccio errades: DOGC núm. 5307 / 29/01/2009 )
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )
* Modificació. Real decreto 564, de 2 de junio de 2017 ; del Ministerio de la Presidencia y para
las Administraciones Territoriales (BOE núm. 134, 06/06/2017)
Sector eléctrico.
Ley 24, de 26/12/2013 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 310, 27/12/2013)
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6679, 05/08/2014)
INSTAL·LACIONS PEL MANTENIMENT
Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)
Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224,
18/09/2002)
* Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a
baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC
4205, 26/08/2004)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
* ITC BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos». [entrada en vigor el 30/06/2015] Real Decreto 1053, de 12 de diciembre de 2014 ;
del Ministerio de Indústria, Energía y Comercio (BOE núm. 316, 31/12/2014)
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Determinación de los diámetros de las mangueras contra incendios y sus racores de conexión.
Real Decreto 824, de 26/03/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 104, 01/05/1982)
Aplicación ITC-MIE-AP5 del Reglament d'Aparells a Pressió sobre extintors.
Ordre, de 25/05/1983 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 335, 08/06/1983)
Se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI).
Real Decreto 1942, de 05/11/1993 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 298,
14/12/1993)
(Correccio errades: BOE 109 / 07/05/1994 )
* Modificació. Orden, de 16 de abril de 1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 101,
28/04/1998) Modifica l'annex de l'apèndix 1 i les taules I i II de l'apèndix 2 del Reglament.
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el
anexo I y los apéndices del mismo.
Orden, de 16/04/1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 101, 28/04/1998)
Se admite la marca de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) como
marca de conformidad a normas que cumple las exigencias del artículo 2 del Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre.
Resolución, de 07/05/1999 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 157, 02/07/1999)
Se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
(RSCIEI).

Real Decreto 2267, de 03/12/2004 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE Num.
303, 17/12/2004)
(Correccio errades: BOE 55 / 05/03/2005 )
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.
Real Decreto 1513, de 16/12/2005 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 301, 17/12/2005)
Modificació de l'article 3 i l'annex III. Real Decreto 1367, de 19 de octubre de 2007 ; del
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)

DB SI: Seguretat en cas d'incendi
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego.
Real Decreto 110, de 02/01/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 37, 12/02/2008)
Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 31,
05/02/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 260 / 28/10/2009 )
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3, de 18/02/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5584, 10/03/2010)
S'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra
incendis en establiments industrials (RSCIEI).
Ordre INT 322, de 11/10/2012 ; Departament d'Interior (DOGC Num. 6240, 25/12/2010)
S'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas
d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
Ordre INT 323, de 11/10/2012 ; Departament d'Interior (DOGC Num. 6240, 25/12/2010)
S'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en
matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Ordre INT 324, de 11/10/2012 ; Departament d'Interior (DOGC Num. 6240, 25/12/2010)
Se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
Real Decreto 842, de 31/10/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 281, 23/11/2013)
S'aprova el contingut de la documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per
part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el model de
certificat d'adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis
Ordre INT 320, de 20/10/2014 ; Departament d'interior (DOGC Num. 6743, 05/11/2014)
Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi]
(DOGC o BOP Num. XX, )
Se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI). [Entra en
vigor el 12/12/2017]
Real Decreto 513, de 22/05/2017 ; Ministerio de Economía, Industria y Competividad (BOE Num.
139, 12/06/2017)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 26/09/2017 )
SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

AÏLLAMENT ACÚSTIC-PROTECCIÓ DEL SOROLL
Se aclaran y corrigen diversos aspectos de la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-82
"Condiciones acústicas en los edificios". Pasa a denominarse NBE-CA-88. [Queda derogada pel
DB-HR, però es pot aplicar fins el 25/10/2008 en que serà obligatori el DB-HR]
Orden, de 29/09/1988 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 242, 08/10/1988)
Llei de protecció contra la contaminació acústica.
Llei 16, de 28/06/2002 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3675, 11/07/2002)
Ley del Ruido
Ley 37, de 17/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 276, 18/11/2003)

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Real Decreto 1367, de 19/10/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 254, 23/10/2007)
* Modificació de la taula A de l'annex II. Real Decreto 1038, de 6 de julio de 2012 ; del
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 178, 26/07/2012)
Se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371, de 19/10/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 254, 23/10/2007)
(Correccio errades: BOE núm. 304 / 20/2//20/1 )
*Ampliació de la obligatorietat. Real Decreto 1675, de 17 de octubre de 2008 ; del Ministerio de
Vivienda (BOE núm. 252, 18/102/2008)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els
edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals
i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento
Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
Real Decreto 1675, de 17/10/2008 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 252, 18/10/2008)
*Modificación. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99,
23/04/2009)
S'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, i se n'adapten els annexos.
Decret 176, de 10/11/2009 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5506,
16/11/2009)
(Correccio errades: DOGC núm. 5758 / 18/11/2010 )
FORMIGONS I MORTERS
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
Real Decreto 2365, de 20/11/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 305,
21/12/1985)
-199403-004 C; Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació.
Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 265,
04/11/1988)
* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298,
14/12/2006) Modifica les referències a normes UNE.
* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21
25/01/1989)
Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num.
150, 24/06/1999)
Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así
como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos

comunes.
Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 87, 11/04/2001)
Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón
estructural.
Resolución, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)

acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y
valoraciones.
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPL "Revestimientos de Paramentos: Ligeros".
Orden, de 28/05/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 149 y 155, 22/06/1974)

Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural.
Resolución, de 05/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCM "Fachadas. Carpintería de: Madera".
Orden, de 23/11/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 287 y 293, 30/11/1974)

Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de Hormigón
Estructural.
Resolución, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001)

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPM "Particiones. Puertas de: Madera".
Orden, de 28/01/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 29,34, 03/02/1975)

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de
las armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 69, 22/03/1994)
Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para cementos, concedida
por Aidico entidad de certificación a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003)
Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción
de hormigón estructural.
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)
Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigón a los
efectos de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)
Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos de la
instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005)
Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los
cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento.
Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 135,
07/06/2006)
DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-F: Fàbrica
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-C: Fonaments
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la
Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de aplicación
a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones
públicas, o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las
obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las
obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".]
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008)
(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )
Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18
de julio
Se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)
Real Decreto 256, de 10/06/2016 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 153, 25/06/2016)
FUSTA
Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. CAPITULO I.
Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y morteros. CAPITULO III.
Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO
V. Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos,
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Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PMM "Particiones. Mamparas de: Madera".
Orden, de 16/07/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 172,178, 19/07/1975)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EME "Estructuras de Madera: Encofrados".
Orden, de 27/09/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 238,244, 04/10/1975)
Tratamientos protectores de la madera.
Orden, de 14/12/1974 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 249, 16/10/1976)
Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976)
-197701-002 C; Ampliación de las Normas de calidad.
Amplía puntos de inspección habilitados para importación de parquet-mosaico.
Resolución, de 10/01/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 13, 15/01/1977)
Complementa las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Resolución, de 28/02/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 58, 09/03/1977)
Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977)
Amplia puntos de inspección habilitados para importación de parqué-mosaico.
Resolución, de 02/12/1977 ; Ministerio de Política Arancelaria e Importación (BOE Num. 300,
16/12/1977)
Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros contrachapados.
Real Decreto 1848, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 181,
30/07/1979)
Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros de partículas.
Real Decreto 1932, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 189,
08/08/1979)
Establecimiento de la Marca de Calidad para el parqué-mosaico de madera.
Real Decreto 1951, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 192,
11/08/1979)
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para asumir
funciones de certificación en el ámbito de los transformados industriales de la madera y corcho:
Madera maciza, carpintería de huecos y recubrimientos, productos protectores y corcho.
Resolución, de 22/12/1987 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOE Num.
23, 27/01/1988)
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para asumir
funciones de certificación en el ámbito de los transformados industriales de la madera y corcho:
Tableros de madera o corcho y muebles de cocina.
Resolución, de 22/12/1987 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOE Num.
23, 27/01/1988)
Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con arreglo al
apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que concierne a las vigas
y los pilares compuestos a base de madera.
Decisión 1999/92/CE, de 25/01/1999 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 29, 03/02/1999)
Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con arreglo al
apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que concierne a los kits
de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera y de troncos.
Decisión 1999/455/CE, de 22/06/1999 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 178, 14/07/1999)
Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con arreglo al
apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en lo que se refiere concierne
a paneles prefabricados portantes de caras de madera tensada y a paneles compuestos ligeros

autoportantes.
Decisión 2000/447/CE, de 13/06/2000 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 180, 19/07/2000)
-200108-001 P; Modifica la Decisió.
Se adapta al progreso técnico por séptima vez el anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y
preparados peligrosos (creosota).
Directiva 2001/90/CE, de 26/10/2001 ; Comisión (DOCE-L Num. 283, 27/10/2001)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR "Revestimientos de Suelos y escaleras: piezas
Rígidas".
Orden, de 15/02/1984 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 51, 29/02/1984)
Se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen
limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
Orden PRE 2666, de 25/10/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 261, 31/10/2002)

mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado.
Real Decreto 2704, de 27/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 56,
06/03/1986)
(Correccio errades: BOE 57 / -1/57/BOE )
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació.
Se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985, de
18 de diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en
caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros
materiales férreos.
Orden, de 13/01/1999 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 24, 28/01/1999)
GUIXOS I ESCAIOLES

DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPG "Revestimientos de Paramentos: Guarnecidos y
enlucidos".
Orden, de 25/04/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 113, 11/05/1974)

DB SE-M: Fusta
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PTP "Particiones. Tabiques de: Placas y paneles".
Orden, de 14/03/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 76,82, 29/03/1975)

Modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen
limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos
(sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción,
sustancias c/m/r).
Orden PRE 985, de 11/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 91, 16/04/2007)

Disposiciones reguladoras del Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y productos
afines.
Resolución, de 12/09/1986 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo Dirección General de
Arquitectura y Edificación (BOE Num. 241, 08/10/1986)

Modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen
limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos
(compuestos de arsénico).
Orden PRE 2772, de 25/09/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 232, 27/09/2007)

Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para asumir
funciones de certificación en el ámbito de los yesos y escayolas de construcción, sus
prefabricados y productos afines.
Resolución, de 06/07/1989 ; Dirección General de Política Tecnológica (BOE Num. 195,
16/08/1989)

Se incluye la sustancia activa creosota, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y
comercialización de biocidas.
Orden PRE 928, de 03/05/2012 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 107, 04/05/2012)

Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para asumir
funciones de normalización en el ámbito de los yesos y los productos de yeso.
Resolución, de 22/11/1990 ; Dirección General de Política Tecnológica (BOE Num. 313,
31/12/1990)

Para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera.
Real Decreto 1088, de 04/12/2015 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 296, 11/12/2015)

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación, para
yesos y escayolas para la construcción.
Orden, de 14/01/1991 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 26, 30/01/1991)

Se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la
madera
Reglamento 995, de 20/10/2010 ; Parlamento Europeo y Consejo (DOUE Num. L-295,
12/11/2010)
Relativo a las normas detalladas en relación con el sistema de diligencia debida y con la
frecuencia y la naturaleza de los controles sobre las entidades de supervisión contempladas en el
Reglamento (UE) n o 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera
Reglamento 607, de 06/07/2012 ; Parlamento Europeo y Consejo (DOUE Num. L-177,
07/07/2012)
Se deroga la Directiva 68/89/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de clasificación de madera sin transformar.
Decisión 714/2007/CE, de 20/06/2007 ; Parlamento Europeo y Consejo (DOCE-L Num. 163,
23/06/2007)
GALVANITZATS
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos
o fabricados con acero u otros materiales férreos.
Real Decreto 2531, de 18/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 3,
03/01/1986)
* Modificación del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria y Energía
(BOE num. 24, 28/01/1999)
Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus
perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, aplicaciones
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Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y
se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo
Reglamento 305, de 09/03/2011 ; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L Num. 88,
04/04/2011)
* Modificació annex III. Reglamento Delegado UE nº 574, de 21 de febrero de 2014 ; del
Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 159, 28/05/2014)
* Modificació annex V. Reglamento Delegado UE nº 568, de 18 de febrero de 2014 ; del
Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 157, 27/05/2014)
PAVIMENTS
Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. CAPITULO I.
Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y morteros. CAPITULO III.
Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO
V. Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos,
acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y
valoraciones.
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)
Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976)
-197701-002 C; Ampliación de las Normas de calidad.
Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977)
Amplia puntos de inspección habilitados para importación de parqué-mosaico.

Resolución, de 02/12/1977 ; Ministerio de Política Arancelaria e Importación (BOE Num. 300,
16/12/1977)
Establecimiento de la Marca de Calidad para el parqué-mosaico de madera.
Real Decreto 1951, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 192,
11/08/1979)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR "Revestimientos de Suelos y escaleras: piezas
Rígidas".
Orden, de 15/02/1984 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 51, 29/02/1984)
DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
CARPINTERIA I BARANES
DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
VIDRE
Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. CAPITULO I.
Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y morteros. CAPITULO III.
Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO
V. Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos,
acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y
valoraciones.
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)
Se establecen determinadas condiciones técnicas para el vidrio-cristal.
Real Decreto 168, de 26/02/1988 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno (BOE Num. 52, 01/03/1988)
* Modifica l'annex. Real Decreto 1116, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 213, 05/09/2007)
DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

l'edificació.
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2226,
05/07/1996)
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2267,
11/10/1996)
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades
referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2374,
18/04/1997)
Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num.
150, 24/06/1999)
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99,
23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm.
61, 11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio
de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso
administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento
SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la
Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de
Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017).

Control de qualitat de l'edificació.
Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num.
1086, 28/12/1988)
(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la
Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de aplicación
a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones
públicas, o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las
obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las
obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".]
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008)
(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )
Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18
de julio

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984)
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de
1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984)

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32,
06/02/1996)
(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )
* Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. Real decreto 411, de 21
de marzo de 1997 ; del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 100, 26/04/1997)
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010)

Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y
se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo
Reglamento 305, de 09/03/2011 ; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L Num. 88,
04/04/2011)
* Modificació annex III. Reglamento Delegado UE nº 574, de 21 de febrero de 2014 ; del
Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 159, 28/05/2014)
* Modificació annex V. Reglamento Delegado UE nº 568, de 18 de febrero de 2014 ; del
Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 157, 27/05/2014)

Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
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de marzo.
Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017)
PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971)
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971)
Certificado final de Dirección de obras.
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972)
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras
de edificación y cédula de habitabilidad.
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33,
07/02/1985)
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el
artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE Num. 227,
21/09/2000)
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001)
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num.
289, 03/12/2003)
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de
presupuestos para el año 2003.
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002)
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999)
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la
obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la
construcción.
200112-020 P; Conté l'article 82 que afegeix un nou epígraf dins l'apartat a) del núm. 1 de
l'article 3 de la LOE, epígraf a.4). Facilitació per a l'accés dels serveis postals, mitjançant la
dotació de les instal·lacions apropiades per al lliurament dels enviaments postals, segons disposa
la seva normativa específica.
-200009-005 P; Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a
que se refiere el artículo 20.1 de la Ley
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308,
23/12/2009)
* Modificació articles 2 i 3. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm.
153, 27/06/2013)
* Afegeix disposició adicional vuitena. Instalació d'infraestructures de xarxa o estacions
radioelèctriques en edificacions de domini privat. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la Jefatura
del Estado (BOE núm. 114, 10/05/2014)
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99,
23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm.
61, 11/03/2010)
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*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio
de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso
administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento
SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la
Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de
Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017).
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els
edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals
i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo.
Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017)
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ
Catàleg de residus de Catalunya
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996)
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num.
2865, 12/04/1999)
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43,
19/02/2002)
(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones
de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència
(DOGC núm. 5533, 24/12/2009)
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els
edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals
i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del
rebuig dels residus.
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC
núm. 6094, 23/03/2012)

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430,
28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final.
Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035,
30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103,
124. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830,
13/03/2015)
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,
06/07/2010)
Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm.
108, 05/05/2012)
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305,
20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140,
12/06/2013)
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores
i gestores de residus de Catalunya.
Decret 197, de 23/02/2016 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066,
25/02/2016)
Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(BOE Num. 83, 07/04/2015)
Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi]
(DOGC o BOP Num. XX, )
Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el
19/01/2018]
Decret 152, de 17/10/2017 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477,
19/10/2017)
SEGURETAT I SALUT
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i
construccions a línies elèctriques.
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130,
01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE
57, 08/03/1995)
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996)
Informació complementària del Reial decret.
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56,
06/03/1997)
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Prevención de riesgos laborales.
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24,
31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció
d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica
els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308,
23/12/2009)
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27,
31/01/1997)
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998)
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 57, 07/03/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)
* Modificació dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015)
* Modificació. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social (BOE num. 243, 10/10/2015)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,
23/04/1997)
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 159, 04/07/2015)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,
23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,
23/04/1997)
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE núm. 244, 11/10/2007)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997)
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 145, 17/06/2000)
* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 82, (05/04/2003)
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 159, 04/07/2015)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997)
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997)
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE

274, 13/11/2004)
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240,
07/10/1997)
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal.
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47,
24/02/1999)
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001)
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 159, 04/07/2015)
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001)
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 106, 04/05/2006)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997)
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de
24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204,
25/08/2007)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a
base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256,
23/10/2004)
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265,
05/11/2005)
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 73, 26/03/2009)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido.
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006)
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99,
23/04/2009)
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*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm.
61, 11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio
de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso
administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento
SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la
Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de
Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto.
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006)
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social.
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641,
25/05/2006)
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007)
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 63, 14/03/2009)
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308,
23/12/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els
edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals
i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento,
reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de
seguridad minera.
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146,
17/06/2009)
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE núm. 183, 29/07/2010)
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430,
28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final.
Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035,
30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103,
124. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830,
13/03/2015)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a radiaciones ópticas artificiales.
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99,
24/04/2010)
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,
06/07/2010)
Registre de delegats i delegades de prevenció
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010)
(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions
mínimes de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009)
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de
fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de
remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010)
Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant
en les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010)
Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm.
108, 05/05/2012)
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305,
20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140,
12/06/2013)
Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas
en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio
colectivo del sector de la construcción.
Resolución, de 08/11/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 280,
22/11/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 28 / 01/02/2014 )
Es disposa la publicació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020
Resolució EMO 600, de 25/03/2015 ; Deparatment d'Empresa i Ocupació (DOGC Num. 6844,
02/04/2015)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a campos electromagnéticos.
Real Decreto 299, de 22/07/2016 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 182, 29/07/2016)
Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(BOE Num. 83, 07/04/2015)
Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo.
Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017)
Se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.
Resolución, de 21/09/2017 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 232,
26/09/2017)

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

PM. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

TD
RV
PV
FE
IC
EL
IE
IA
FI
EQ
AP
VA
SS

TANCAMENTS I DIVISORIES
REVESTIMENTS
PAVIMENTS
FUSTERIA INTERIOR
INSTALLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
INSTALLACIÓ ELÈCTRICA
INSTALLACIÓ D'ENLLUMENAT
INSTALLACIÓ DE VEU DADES
INSTALLACIÓ INCENDIS
EQUIPAMENTS
AJUDES DEL RAM DE PALETA
VARIS
SEGURETAT I SALUT

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)
DESPESES GENERALS

13%

32.800,78 €

BENEFICI INDUSTRIAL

6%

15.138,82 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE PEM + D.G + B.I.
I.V.A.

TOTAL PRESSUPOST ESTIMAT PER CONTRACTE

Rubí, abril de 2018

ORIOL CASTILLO TORRALBO

21%

23.416,60 €
27.503,18 €
22.113,93 €
7.937,64 €
76.838,00 €
34.776,26 €
10.447,38 €
5.554,64 €
955,03 €
16.098,87 €
3.103,20 €
17.365,64 €
5.106,12 €

9,28%
10,90%
8,76%
3,15%
30,45%
13,78%
4,14%
2,20%
0,38%
6,38%
1,23%
6,88%
2,02%

252.313,66 €

100,00%

300.253,26 €

63.053,18 €

363.306,44 €
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1.- DADES PRELIMINARS
L’objecte d’aquest estudi Bàsic de Seguretat i Salut, és establir, durant l’execució de l’obra, les previsions respecte
a la prevenció de riscos d’accidents i enfermetats professionals, així com els derivats dels treballs de reparació,
conservació i manteniment, i les installacions preventives de salut i benestar dels treballadors.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el
camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció
Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, per el que s’implanta l’obligatorietat de la
inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, als projectes d’edificació i obres públiques.

1.1. Promotor del projecte d’obra
Ajuntament de Rubí
Àrea de Promoció Econòmica
CIF P0818300F
Adreça: Plaça Pere Aguilera, 1, 08191 Rubí

2.- DADES DE L’OBRA

2.1 Emplaçament de l’obra:
Mercat Municipal de Rubí.
Carrer Llobateres,103.
08191, Rubí
Barcelona

2.2 Tipus d’intervenció:
Les obres consisteixen en la reforma interior de la planta segona de les oficines del Mercat Municipal.
La intervenció no té afectacions sobre l’estructura, cobertes i tancaments exteriors existents.
El projecte no contempla cap canvi d’ús.

2.2 Preexistències:
1.2. Autor del projecte d’obra
Nom: Oriol Castillo Torralbo (Arquitecte i Arquitecte tècnic)
DNI/CIF: 45638218P
Collegiprofessional: COAC / CAATEEB
N.º de collegiat: 69391-1 / 10954
Direcció: Carrer Numància, 45, l.8, 08191 Rubí
Telèfon: 935860651
Correu electrònic: ocastillo@apabcn.cat

1.3. Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Nom: Oriol Castillo Torralbo (Arquitecte i Arquitecte tècnic)
DNI/CIF: 45638218P
Collegiprofessional: COAC / CAATEEB
N.º de collegiat: 69391-1 / 10954
Direcció: Carrer Numància, 45, l.8, 08191 Rubí
Telèfon: 935860651
Correu electrònic: ocastillo@apabcn.cat

1.4. Direcció Facultativa
En el moment de redactar aquest estudi la direcció facultativa de l’obra no està contractada

1.5. Coordinador de seguretat i salut
En el moment de redactar aquest estudi la coordinació de seguretat i salut de l’obra no està contractada

Rubí, abril de 2018

ORIOL CASTILLO TORRALBO
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

L’edifici existent és un edifici aïllat amb dues plantes soterrànies, planta baixa i dos plantes pis. Està format per dos
cossos, el principal situat amb front al carrer llobateres, carrer Cal Gerrer i passatge Llobateres. El segon cos,
provinent d'una ampliació de planta baixa i dos plantes pis, es situa front a una zona d'espai lliure destinada a
plaça davant el carrer Magí Ramentol. Les plantes soterrani tenen accés pel carrer Llobateres a través d'una
rampa. La planta soterrani -2 es destina a aparcament públic de vehicles i la planta soterrani -1 es troba el
magatzem del mercat i una zona destinada a aparcament públic. La planta baixa es destina a locals en la zona
ampliada i zona de mercat. Des de el mercat s'accedeix a una planta primera on s'ubiquen les oficines del mercat,
banys i sales administratives. En la part ampliada, hi ha una planta primera amb dos locals polivalents i planta
segona (on es desenvolupa el projecte) amb un local polivalent. Aquestes dues plantes es troben comunicades
amb la planta baixa mitjançant caixes d'escala. La situada en la part est de l'edifici disposa d'un ascensor, mentre
que la ubicada a l'oest, es troba comunicada amb les plantes soterrani i disposa de dos ascensors.
L'edifici té diversos accessos, trobant-se els principals per al públic en els carrers Cal Gerrer i Magí Ramentol.

2.3 Superfície afectada per l’obra:
L’edifici té una superficie total construïda de 6182,00m² i l’actuació afecta a 363,05m² de la planta segona.

2.5 Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn:
La intervenció afecta només l’interior d’un edifici aïllat sense veïns propers.Es preveu per tant, una construcció
sense incidències ni condicionaments importants respecte a l’entorn.

3.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA

4.- VERIFICACIONS I TREBALLS PREVIS

3.1 Tipus d’actuació:
L’obra que ens ocupa consisteix en la reforma interior d’una part de l’edifici del Mercat Municipal de Rubí.
S’executaran les obres corresponents a la reforma de la planta segona, actualment no destinada a cap ús.
Es preveuen dos processos clarament diferenciats.

4.1 Installacions alienes a l’obra:
El solar es troba lliure d’installacions. Les installacions públiques passen per sota de la vorera, el que s'haurà de
tenir en compte.

- Installacions i tancaments.
- Acabats
4.2 Installacions inherents a l’obra:
3.2 Procés constructiu. Activitats i oficis previstos:
El procés constructiu utilitzat és el més racional possible, tot i això, és pot veure alterat per diferents condicionants ,
que es revisaran amb el constructor durant l’execució.
D’entrada el que es seguirà es el que s’estableix en el quadre adjunt.
A l’obra hi participaran diferents colles especialitzades segons les activitats a desenvolupar, coordinades totes pel
responsable designat pel constructor en el seu pla de seguretat.
Els oficis previstos són: paletes, fusters, enguixadors, electricistes, pintors, serrallers, industrials diversos (revestiments,
cel-rasos, installacions,…).

3.3 Pressupost (PEM) i termini d’execució:
Es preveu un termini de 5 mesos màxim, per a la realització de les obres en una sola fase.
El pressupost d’execució material d’aquestes obres, tal i com s’ha indicat en la memòria del projecte executiu,
puja la quantitat de 233.582,88 euros.
El pressupost dels treballs de seguretat, puja a la quantitat de 4.765,22 euros.

3.4 Estimació mensual del nombre de treballadors:
Tenint en consideració el tipus i les característiques, així com també la durada i el PEM, es preveu un nombre de
treballadors segons l’expressió:
Calculat sobre la base que el 50% de l’obra correspon a mà d’obra, que el preu per hora mitja d’execució material
és de 24 euros, el número d’hores treballades per any i obrer es de 1.800, la durada de l’obra que és de 5 mesos i el
coeficient punta de treball és de 1.3.
Núm. de treballadors = 233.582,88 € x 0.5 x 1.3 / 1.800 hores/any x 24euros/hora = 4 treballadors

•

És el conjunt de serveis i d’installacions que cal fer a l’obra, per facilitar l’inici i el desenvolupament d’aquesta,
també per a complir la normativa vigent.

•
La zona d'obres estarà protegida per una porta d'accés que s’impedeixi a qualsevol persona aliena a
l’obra d’entrar- hi.
•
Caldrà una sèrie de senyalitzacions per tal d’advertir a les persones alienes a l’obra i al mateix personal:
- Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra.
- Obligatorietat de l’ús de casc, resta d'EPIS, etc.
- Altres, en cas necessari.
•

Les bastides comptaran amb tres plataformes, dues de treball i una d’auxiliar. Per altra part les baranes de les
bastides es collocaran en totes les plataformes de treball. En la base es repartirà la càrrega mitjançant taulons,
evitant càrregues puntuals importants.

•

Es preveurà una zona de càrrega i descàrrega de material i d’evacuació de la runa. La càrrega de material
es farà sempre dins d’aquestes zones de seguretat i d’aplec.

•

Es preveurà l’acondicionament d’una sala de l’edifici per caseta d’obra i magatzem així com la reserva d’una
cambra higiènica pel personal de l’obra

Els plànols i altre documentació relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, conduccions de gas,
fontaneria, arquetes, pous i en general installacions i estructures d’obra enterrades o aeries, tenen un caràcter
informatiu i no garantitzen l’exhaustivitat ni l’exactitut i per tant no seràn objecte de reclamació per faltes i/o
omisions. Les empreses contractistes que intervinguin en la construcció, realizaràn una investigació particular de
l’obra.

4.3 Accessos a l’obra. Interferencies de tercers:
3.5 Maquinaria i mitjans auxiliars previstos en l’obra:
Cada ofici i depenen de la feina per desenvolupar disposarà de les eines i la maquinària més adequada.
Cadascuna de les feines preveurà a més del risc individual el collectiu i a tercers que pogués ocasionar.

3.6 Climatologia
Climatologia típica mediterrania, amb hiverns freds poguen arribar a temperatures per sota de 0ºC i estius
calurosos poguen sobrepassar los 40 ºC.Tenint en compte la altitut del’emplaçament i depenen de les condicions
climàtiques, durant la construcció pot existir risc de gelades. Front aquest fet, es previndrà no accedir a zones amb
risc de caiguda al mateix nivell.En èpoques caluroses, caldrà protegir-se del sol, hidratar-se bé de forma constant i
evitar treballar en les hores punta de més calor.
3.7 Estudi geotècnic
Degut a la tipologia d’intervenció no es necessari un estudi geotècnic.
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Si fos necessari l’ocupació de la vorera durant l’acopi de material, durant la maniobra de descàrrega es
canalitzarà el trànsit dels vianants per no inerferir a les feines amb les senyals de tràfic adequades per a tal fi i
les pertinents que avisin als automovilistes de la situació de perill.
Tràfic rodat
No es preveu cap zona amb presència de tràfic rodat en l’interior de l’obra. Es previndrà un operari pel control
de la via pública, correctament format en el cas de que aquesta estigui ocupada temporalment.
Accessos rodats a l’obra
Els accessos es senyalitzaràn correctament amb el senyal de perill d’entrada i sortida de vehícles.

5.- FASES CRÍTIQUES PER A LA PREVENCIÓ

Descripció: Bombers Rubí
Ambulancies (Urgències)

5. FASES CRÍTIQUES PER A LA PREVENCIÓ.

Localidad: Rubí
Provincia: Barcelona
Teléfono: 112

En aquesta obra no es preveu cap fase crítica en quant a la prevenció.
6.4 Actuacions d’emergència

6.- EMERGÈNCIES

Quemaduras

D’acord amb l’apartat 14 de l’Annex IV, part A) del Reial Decret 1627/1997 i l’apartat A) l’Annex VI del Reial Decret
486/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, l’obra disposarà del material de
primers auxilis, indicant-se també els centres assistencials més propers als que traslladar als treballadors que puguin
resultar ferits.

TELEFON D’EMERGÈNCIES: 112
6.1 Assitència primaria:
L’ assistència primaria podrà donar-se en el centre o centres següents:
Centre de Salut: CAP Rubí Sant Genís
Direcció: Carrer de Miquel Mumany, 11-19 08191
Telèfon: 936991729
Localitat: Rubí
Provincia: Barcelona

6.2 Assitència especialitzada:

Toda quemadura requiere atención médica, excepto si se trata de una quemadura superficial con una superficie
menor de 2 cm.

−

Si se trata de una quemadura por productos químicos o líquidos hirvientes, quitar inmediatamente las ropas
impregnadas.

−

Si la quemadura es extensa, cubrirla con toallas, pañuelos, sábanas que estén siempre LIMPIOS y
trasladarla urgentemente a un centro sanitario

Enfriar la quemadura inmediatamente colocando la zona afectada bajo un chorro de agua fría, durante un
mínimo de 10 minutos. No aplicar ningún producto comercial o casero sobre la quemadura
Cuerpos extraños en los ojos
Si es pequeño y está libre (mota de polvo):

−

Explorar con buena iluminación.

−

Invertir el párpado superior si es necesario.

−

Lavado ocular con suero fisiológico o en su defecto, agua abundante

−

Arrastrar con una gasa o torunda de algodón humedecida.

−

Nunca frotar los ojos ni echar colirios.

Si está enclavado o es metálico (viruta):
En cas d’accident greu o presuntament greu, s’evacuarà amb la màxima diligència a l’accidentat, al centre
sanitari més pròxim:

−

NO tocar.

−

Cubrir ambos ojos con un apósito estéril.

Centre de Salut: Hospital General de Catalunya
Direcció: Carrer Pedro i Pons, 1
Telèfon: 935656000
Localitat: Sant Cugat del Valles
Provincia: Barcelona

−

Trasladar a un centro sanitario.

Centre de Salut: Hospital Clínic de Barcelona
Direcció: Carrer Villarroel, 170
Telèfon: 932275400
Localitat: Barcelona
Provincia: Barcelona
Centre de Salut: Mútua de Terrassa
Direcció: Avinguda de Jacquard, 36
Telèfon: 902101611
Localitat: Terrassa
Provincia: Barcelona

6.3 Altres telèfons d’interès:
Policía
Localitat: Rubí
Provincia: Barcelona
Telèfon: 935887092
Descripció: Policia Local

Fracturas
No hay que mover al accidentado sin antes inmovilizar la fractura.

−

Se inmoviliza la fractura en la misma posición en la que nos la hemos encontrado, abarcando el hueso ó
huesos rotos y las articulaciones adyacentes

−

Si la fractura es abierta, cubrirla con apósitos estériles antes de inmovilizarla

−

Si sospechamos fractura de la columna vertebral, no se puede mover al accidentado. Requiere traslado
urgente

−

Trasladar de inmediato.

Luxaciones y esguinces

−

Inmovilizar la zona mediante vendaje compresivo o cabestrillo

−

Si la lesión tiene menos de 48 horas, aplicar frío

−

Mantener el reposo y elevar la zona afectada

−

Acudir a un centro sanitario.

Heridas

−

Si la herida es sangrante, presionar directamente sobre la herida para detener la hemorragia.

−

Lavarse cuidadosamente las manos para limpiar la herida.

−

Limpiar la herida con suero fisiológico si es posible, secándola con gasas desde el centro a la periferia.
Pincelarla con un antiséptico no coloreado.

−

Si la herida necesita ser suturada o tiene un aspecto muy sucio, se debe limpiar solamente, cubrirla con
apósitos limpios, sujetarlos y acudir a un centro sanitario.

Bombers
Localitat: Rubí
Provincia: Barcelona
Telèfon: 936976080
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−

No olvidar la vacunación contra el tétanos.

−

Posición decúbito supino semisentado.

−

No utilizar nunca encima de las heridas algodón, pañuelos o servilletas de papel, alcohol, yodo o lejía.

−

Aplicar compresas de agua fría en la cabeza.

−

Darle a beber agua fresca a pequeños sorbos.

−

Observación por parte del médico.

Hemorragias

−

Aplicar presión con la mano, directamente sobre la herida, de forma constante durante 10 minutos.

−

Conseguir ayuda médica.

Electrocuciones
Aplicar las medidas básicas de reanimación y trasladar al accidentado al hospital más cercano.
Pérdida de consciencia

−

Colocar al accidentado tumbado en el suelo boca arriba, con la cabeza ladeada y las piernas elevadas.

−

Mantenerlo en reposo absoluto, aflojando cualquier prenda de vestir que le oprima.

−

Nunca dar de comer ni de beber a una persona inconsciente.

Convulsiones

−

No tratar de sujetar a la persona.

−

Apartar los objetos de alrededor para evitar lesiones.

−

Colocar una prenda, unos cojines o cualquier otro objeto que sirva de almohadilla debajo de la cabeza.

−

Si se puede, aflojar con cuidado cualquier prenda ajustada alrededor del cuello y/o cintura.

−

Cuando acabe el ataque, colocar a la persona en posición lateral de seguridad y explorarla buscando
posibles lesiones.

Hipotermia
Es la disminución de la temperatura corporal, por debajo de los 35º, normalmente como consecuencia de la
exposición prolongada al frío. Los ancianos, y en menor medida los niños, son los más expuestos.
Los mecanismos de compensación van dirigidos a aumentar la producción de calor; así aumentan las
contracciones musculares (escalofríos) y se provoca la vasoconstricción periférica. Cuando la temperatura
corporal desciende por debajo de los 30-32º, los mecanismos de adaptación pierden eficacia y dejan de
funcionar.
La piel del paciente está pálida, fría y seca. Este presenta escalofríos, respiración superficial y lenta y
disminución progresiva del estado de consciencia.
Es fundamental detener las pérdidas de calor:

−

Abrigar al paciente.

−

Efectuar un recalentamiento progresivo (si es posible).

−

Desprenderlo de las ropas húmedas o mojadas.

−

Conseguir ayuda médica.

La hipotermia por inmersión constituye un caso especial. Hay que tener en cuenta que las pérdidas de calor
dentro del agua, son 32 veces superiores a las que se producen en contacto con el aire.
Por otra parte, la hipotermia en los ahogados, prolonga la resistencia cerebral a la hipoxia, por lo que siempre
se deben iniciar las maniobras de reanimación en estos casos. (Se ha conseguido reanimar a pacientes ahogados
en aguas frías, que han estado sumergidos más de una hora).
Deshidratación

Nunca

− NUNCA mover a un herido sin antes habernos dado cuenta de sus lesiones.
− NUNCA tocar y/o hurgar en las heridas.

Es la disminución acusada del agua total del organismo, que cursa con alteración de todos los procesos
metabólicos. Sus causas pueden ser:
La ingesta insuficiente:

− NUNCA despegar los restos de vestidos pegados a la piel quemada ni abrir las ampollas.

−

En ancianos.

− NUNCA dar alimentos o líquidos a trabajadores inconscientes o heridos en el vientre.

−

Situaciones extremas de falta de agua.

− NUNCA poner torniquetes, si no es absolutamente indispensable.
− NUNCA poner almohadas, levantar la cabeza o incorporar a los que sufran desvanecimientos.

Aumento de las pérdidas:

−

− NUNCA tocar la parte de las compresas que ha de quedar en contacto con las heridas.
− NUNCA tocar a un electrocutado que esté en contacto con el cable.
− NUNCA poner los vendajes excesivamente apretados.

−

Afecciones por temperatura
Insolación y golpe de calor
Es la respuesta del organismo a una agresión producida por el calor. Sus causas pueden ser la acción directa
y prolongada del sol en el organismo (cabeza), normalmente debido a una larga exposición.
Los síntomas son:

Adultos:

•

Agotamiento por el calor.

•

Pérdida acentuada por gran sudoración.

•

Pérdida acentuada por diarreas y vómitos.

Signos/síntomas:

•

"Signo del pliegue": si se pellizca la piel (dorso de la mano) el pliegue permanece un tiempo.

•

Sequedad de la lengua y de la mucosa bucal.

•

Pulso rápido y débil.

•

Alucinaciones, delirio e incluso coma.

Primeros auxilios:

−

Es fundamental sospechar y conocer su existencia (antecedentes).

−

Rehidratar a pequeños sorbos.

−

Cara congestionada.

−

Dolor de cabeza.

−

Sensación de fatiga y sed intensa.

−

Náuseas y vómitos.

−

Calambres musculares, convulsiones.

Picaduras de insectos

−

Sudoración abundante en la insolación que cesa en el golpe de calor; en este caso, la piel está seca,
caliente y enrojecida.

−

Generalmente son leves, produciendo inflamación, enrojecimiento y prurito en la zona afectada; puede
revestir gravedad si:

Alteraciones de la consciencia (somnolencia), respiración y circulación.

Primeros auxilios:

−

Colocar al paciente en un lugar fresco y ventilado, a la sombra.
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Lesiones por seres vivos

−

Son múltiples.

−

Afectan a la cavidad oral y/o garganta (provocarán problemas respiratorios).

−

La persona es hipersensible (shock anafiláctico).

Primeros auxilios:

Primeros auxilios:

−

Aplicar una compresa encima de la picadura con: amoniaco rebajado, vinagre o hielo.

−

No rascar ni frotar la zona afectada.

−

En el caso de picadura en el interior de la boca, hacer chupar hielo durante el traslado urgente al centro
asistencial.

−

Enfríe la zona con agua o aplique amoniaco sobre la zona afectada.

−

Vigilar las posibles alteraciones de las constantes vitales en los casos graves.

−

NO quitar los aguijones que aún tienen prendida la vesícula venenosa, si se desconoce la maniobra
apropiada.

e animales domésticos o salvajes
Mordeduras de
Principalmente tienen dos complicaciones:

−

La infección (tétanos).

−

La rabia: Enfermedad mortal debida a un virus que se presenta en la saliva del animal enfermo, y que se
transmite al hombre
ombre por contacto directo (mordedura, arañazo, o saliva depositada sobre una herida).

Primeros auxilios:

−

Limpieza meticulosa de la herida con agua y jabón.

−

Cohibir la hemorragia (en su caso).

−

Cubrir la herida con un apósito estéril.

−

Traslado obligatorio a un centro sanitario para profilaxi
profilaxiss antitetánica y vacunación antirrábica (en caso
necesario).

−

Si es posible, hay que comprobar si el animal que ha mordido está contaminado por el virus, capturándolo
y llevándolo a un veterinario.

Mordedura de víbora
Se trata de una lesión caracterizad
caracterizada por:

−

2 puntos rojos, separados entre sí por 1 cm. aproximadamente, dolorosos, por los que se inocula el veneno.

−

Inflamación local progresiva.

−

Amoratamiento de la piel.

−

Media hora más tarde, se altera el estado general: malestar, sudoración, dolor de cabeza.

Primeros auxilios:

−

Colocar una ligadura (entre la herida y el corazón) que impida únicamente el retorno venoso (compresor
venoso).

−

Mantener en reposo la zona afect
afectada.

−

Desinfectar la herida y aplicar frío local (hielo).

−

Traslado urgente para la inyección de suero antiofidio (antes de 1 hora).

−

NO efectuar incisiones en la herida.

−

NO succionar el veneno.

Plantas urticantes
El contacto con las plantas urticantes (ortigas) puede provocar sobre la piel una reacción local con irritación,
ardor y picor (prurito).
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7.- DETECCIÓ, ANÀLISI I PREVENCIÓ
CIÓ DE RISCOS EN OBRA
7.1
.1 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra:
L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l'art. 15è. de la
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre)" durant l’execució de l’obra i en
particular en les següents activitats:
− El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
− L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés
d’accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
− La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
− El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les installacions i dispositius
necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir es defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
− La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
particular
− La recollida dels materials perillosos utilitzats.
− L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.
− L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà
s’haurà de dedicar a les
diferents feines o fases de treball
− La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes
sots contractistes i treballadors autònoms.
− Les interaccions, incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o prop
de
e l’obra.
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
− L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els següents
principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l’origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball,
l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball
treball monòton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut.
e) Tenir en compte l’evolució del tècnic
f) Substituir el que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització
l’organització del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
h) Adoptar mesures que suposin la protecció collectiva.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
− L’empresari tindrà en consideració
consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut
en el moment d’encomanar les feines.
− L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
− L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte riscos addicionals
addicionals que poguessin
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se
adoptar se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
− Podran concertar operacions
operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura
la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms
respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte
respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.

7.2
.2 Identificació dels riscos:
riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex IV del Reial
Decret 1627/1997
1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i
considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a
d’altres feines.

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i
cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en
minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment,...).
7.2.1 Mitjans i maquinària
− Atropellaments, topades amb altre vehicles, atrapades.
− Interferències amb installacions de subministrament públic. (aigua, llum, gas).
− Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues, ...).
− Riscos derivats del funcionament de grues.
− Caiguda de la càrrega transportada.
− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
− Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés. (escales, plataformes)
− Cops i ensopegades
− Caiguda de materials, rebots.
− Ambient excessivament sorollós
− Contactes elèctrics directes o indirectes
− Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
7.2.2 Treballs previs
− Interferències amb installacions de subministrament públic. (aigua, llum, gas).
− Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes, ).
− Cops i ensopegades
− Caiguda de materials , rebots
− Sobre esforços per postures incorrectes
− Bolcada de piles de materials
− Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
7.2.3 Enderrocs
− Interferències amb installacions de subministrament públic (aigua, llum,gas...).
− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
− Projecció de partícules durant els treballs.
− Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés. (escales, plataformes)
− Contactes amb materials agressius
− Talls i punxades
− Cops i ensopegades
− Caiguda de materials, rebots.
− Ambient excessivament sorollós
− Fallida de l’estructura
− Sobre esforços per postures incorrectes.
− Acumulació de runes.
7.2.4 Ram de paleta
− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
− Projecció de partícules durant els treballs.
− Caigudes des de punts alts i /o des d’elements provisionals d’accés. (escales, plataformes...).
− Contactes amb materials agressius.
− Talls i punxades
− Cops i ensopegades.
− Caiguda de materials, rebots.
− Ambient excessivament sorollós.
− Sobre esforços per postures incorrectes.
− Bolcada de piles de material
− Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques.).
7.259 Revestiments i acabats
− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
− Projecció de partícules durant els treballs.
− Caigudes des de punts alts i /o des d’elements provisionals d’accés. (escales, plataformes...).
− Contactes amb materials agressius.
− Talls i punxades
− Cops i ensopegades.
− Caiguda de materials, rebots.
− Sobre esforços per postures incorrectes.
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−
−

Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques.).

7.2.6 Installacions
− Interferències amb installacions de subministrament públic, (aigua, llum, gas...)
− Caigudes des de punts alts i /o des d’elements provisionals d’accés. (escales, plataformes...).
− Talls i punxades
− Cops i ensopegades.
− Caiguda de materials, rebots.
− Emanacions de gasos en obertures de pous morts.
− Sobre esforços per postures incorrectes.
− Contactes elèctrics directes o indirectes.
− Caigudes de pals i antenes.
7.2.11 Relació dels treballs que impliquen riscos especials
− Treballs amb riscos especialment greus de sepultació, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball.
− Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels quals la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
− Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades.
− Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió
− Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió
− Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.
− Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
− Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit.
− Treballs que impliquin l’ús d’explosius
− Treballs que requereixen muntar o desmuntar prefabricats pesats.

7.3 Mesures de prevenció i protecció:
Com a criteri general aprimaran les proteccions collectives en front de les individuals. A més, s’haurà de mantenir
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de
protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).
7.3.1 Mesures de protecció collectiva
− Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l’obra.
− Senyalització de les zones de perill
− Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a d’interior de l’obra, com en relació
amb els vials exteriors.
− Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
− Collocació de bastida a tot volt, ancorada i collocada sobre taulons per a repartir la càrrega.
− Tanques de limitació i protecció
− Senyals de seguretat.
− Elements de subjecció per a cordes de cinturons de seguretat.
− Cordó de balisament
− Mallàs protecció en forats horitzontals
− Baranes de protecció
− Preses de terra en maquinària.
− Vigilant de seguretat
− Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
− Respectar les distàncies de seguretat amb les installacions existents.
− Els elements de les installacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants.
− Fonamentació correcta de la maquinària d’obra.
− Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc...
− Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra.
− Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat.
− Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements. (subsòl, edificacions veïnes.).
− Comprovació d’apuntalaments, condicions d'estrebat i pantalles de protecció de rases.
− Utilització de paviments antilliscants.

−
−
−
−
−

Collocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Collocació de xarxa en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes(xarxes, lones).
Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament installades.
Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides.

7.3.2 Mesures de protecció individual
− Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
− Utilització de calçat de seguretat.
− Utilització de casc homologat
− A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge segurs
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
− Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de
talls i punxades.
− Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
− Utilització de davantals.
− Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més d’un operari.
Utilització d’equips de subministrament d’aire.
7.3.3 Mesures de protecció a tercers
− Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de preveure
un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin
entrar.
− Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a d’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors.
− Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
− Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes.)
− Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones,..).
− Prohibició del pas de vianants en zones d’afectació.
− Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra.

7.4 Primers auxilis:
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la Normativa Vigent. S’informarà a l'inici
de l’obra , de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient
disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències.

7.5 Extinció d’incendis:
Es collocaran extintors contra incendis, del tipus A, B, C, D, E, en funció de les matèries i materials que puguin
emmagatzemar-se i en proporció 1/500 m2 construïts i/o un mínim de 5 unitats, de forma que la seva situació,
permeti una ràpida extinció.
Es localitzarà l’hidrant més pròxim, de la urbanització, i serà el que es podrà fer servir en cas necessari.

7.6 Formació:
Tot el personal ha de rebre a l’ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscs que aquests poden
crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir.
Triant el personal més qualificat, es faran curset de socorrisme i primers auxilis, de forma que l’obra disposi de
personal qualificat en cas de màxima urgència.
Es convocaran reunions periòdiques, per part de l’empresa, per impartir matèria de seguretat i higiene en el treball.

7.7 Unitats constructives i els seus riscos:
La relació d’unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació en la memòria
d'edificació.

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ
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TANCAMENTS INTERIORS. PLAFONS PREFABRICATS
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3.- Norma de seguretat
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1.1 Definició:
Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici.

1.2 Tipus de tancaments interiors:
•
•
-

De totxo
Prefabricats:
plafons de guix-cartró.
plafons de guix o escaiola.
plaques de guix o escaiola.
plaques de formigó massisses o buides.

1.3 Observacions generals:
Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent.
Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per a la
confecció d’aquests tancaments.
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc.
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions collectives ja installades.
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que estigui
installat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de l’edifici. L’ús
de la grua torre s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva mida, és impossible
de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de les necessitats reflectides en el projecte no s’han de
realitzar més elevacions especials a les futures activitats, es recomana el desparament de la grua torre; donat que a
partir d’aquesta activitat, no és operativa amb un rendiment eficaç.
S’ha de garantir la illuminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir una mitjana
d’intensitat lumínica de 100 lux.
S’han d’installar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha installades les tanques perimètriques de
limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les installacions d’higiene i benestar així com
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos collocats de cantell, per a separacions interiors.

1.2 Descripció:
La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les següents fases:
•
•
•

Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.
Collocació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla.
Installació d’una bastida de cavallets.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material, que normalment es realitza paletitzat, s’elevarà mitjançant la grua, si
encara s’està construint l’estructura, i en cas que no n'hi hagi, mitjançant el muntacàrregues, auxiliat pels toros a la
planta corresponent. El transport del material paletitzat des del camió fins el muntacàrregues, es realitzarà mitjançant
el carretó elevador.
Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
•
•
•

3.-Caiguda d’objectes per desplom
BAIXA
4.-Caiguda d’objectes per manipulació
BAIXA
5.-Caiguda d’objectes
BAIXA
6.-Trepitjada sobre objectes
MÈDIA
7.-Cops contra objectes immòbils.
ALTA
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
MÈDIA
9.-Cops amb objectes o eines.
MÈDIA
10.-Projecció de fragments o partícules.
MÈDIA
13.-Sobreesforços.
BAIXA
16.-Contactes elèctrics.
MÈDIA
18.-Contactes amb substàncies càustiques o MÈDIA
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
ALTA
27.-Malaties causades per agents químics.
MÈDIA
28.-Malalties causades per agents físics.
MÈDIA

GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
LLEU

BAIX
ÍNFIM
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX

LLEU
GREU
GREU

MEDI
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8)
(17)
(27)
(28)

Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.
Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.

operadors de grua.
paletes.
operaris de carretó elevador.

3.- Norma de Seguretat
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels envans:
•
•
•
•
•

•

Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per a transport auxiliar,
serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides de cavallets, proteccions collectives i personals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua: s’installarà un muntant al llarg de la façana per tal de subministrar aigua a cada
planta.
Es realitzarà una installació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional
general: de la presa general sortirà un cable que alimentarà cada bloc i, d’aquest últim quadre, partirà el
muntant, que alhora alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres d’aquestes plantes
disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de contactes indirectes i de curtcircuitssobreintensitats. Independentment, s’installarà un altre muntant, el qual alimentarà un punt de llum a cada
planta, per tal de facilitar la illuminació a les respectives escales.
Installacions d’higiene i benestar.

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•
•

PROCÉS
•
•
•
•
•

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència
esperada normalment de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa
l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.

•
•
•
•
•

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anullar, o en el seu
cas, controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell
2.-Caigudes de persones al mateix nivell

MÈDIA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU

Avaluació
del risc
ELEVAT
MEDI

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si manca, es
farà servir la grua torre.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les
installacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

•
•
•

El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment illuminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja installades en les
activitats anteriors.
En cas que per necessitats de construcció no es pogués installar la barana de seguretat, l’operari exposat a risc
de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions collectives provinents del tall d’estructures o
anteriors, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre aquell espai
de temps en el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per
plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets es collocaran sempre més endins del cantell del forjat,
per a que, d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva funció.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en
ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada.
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial es
tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
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•
•
•
•
•
•
•

En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls amb ulleres
antipartícules.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a
desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.
Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi
hagués risc de caiguda a diferent nivell.
S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla.
Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de
barana perimètrica.
Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, esforços superiors
als d’ús.
Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals disposaran
a cada planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a sobre del
contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.

•
•
•
•

Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran en l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al desenvolupament d’aquesta activitat
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bastida de borriquetes
Serra

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

4.- Sistemes de Protecció Collectiva i Senyalització.
Les proteccions collectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes per:
•
•

•
•
•

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforç central amb tub
buit, i a la part central d’aquest mòdul es collocarà un tram de protecció format per malla electrosoldada de
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs amb forma
de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat, al qual es
clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20
cm. d’ample.

5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
•
-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

•
-

Pels treballs de maçoneria :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si calgués.
Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora.
Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb ells,
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD
1627/1997).
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada a
aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
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TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Divisions fixes sense funció estructural, realitzades amb plaques i plafons, per a separacions d’espais interiors d’un
edifici.

1.2 Descripció:
La construcció de tancaments interiors a base de plafons es realitza en les següents fases:
•
•
•
•

senyalització a planta, mitjançant blavet.
collocació de guies.
collocació de plafons.
segellat de juntes entre plafons.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la grua, prèviament empaquetat.
Per realitzar els tancaments interiors amb plaques de guix-cartró, serà imprescindible considerar l’equip humà
següent:
•
•

Operadors de grua.
Muntadors de plaques prefabricades.

7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives
19.-Exposició a radiacions
20.-Explosions
21.-Incendis
22.-Causats per éssers vius
23.-Atropellaments, cops i xocs contra vehícles
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.
27.-Malalties causades per agents químics
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MEDIA
MEDIA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MEDIA
MÈDIA

LLEU
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
GREU

MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
ELEVAT
BAIX
MEDIA
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d´elements mòbils de maquinaria de moviment de terres.
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador.
(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per les errades d'aïllament en
màquines.
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols neumoconiòtic.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per tal de dur a terme la realització d’aquests:
•
•
•
•
•

•

Maquinària: grua, muntacàrregues, mola “radial”, pistola fixa-claus, trepant portàtil.
Estris: escales de mà, de tisores, proteccions collectives i personals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua.
Es realitzarà una installació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional
general: de la presa general sortirà un cable que alimentarà cada bloc, d’aquest últim quadre partirà el
muntant; que alhora alimentarà cada quadre de les plantes respectives. Els quadres d’aquestes plantes
disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per protegir de contactes indirectes i de curtcircuitssobreintensitats. Independentment s’installarà un muntant, el qual alimentarà un punt de llum a cada planta,
per tal de facilitar la illuminació a les respectives escales.
Installacions d’higiene i benestar.

3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•
•

PROCÉS
•
•
•

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva
avaluació, s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència
normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa
l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anullar o en el seu
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.

ALTA
ALTA
MEDIA
ALTA
ALTA

MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls amb la grua torre.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de tancaments interiors de plafons, s’han d’assegurar de
que ja estiguin construïdes les installacions d’Higiene i benestar definitives, per a l’execució de la resta de l’obra.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat de la collocació dels plafons, ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar la construcció dels tancaments interiors amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment illuminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja installades a les activitats
anteriors, als llocs on hi hagi risc.
Quan per necessitats d'obra, sigui necessari treure proteccions collectives provinents de talls anteriors, aquestes
hauran de ser reposades en tots aquells espais que les requereixin, i fins i tot durant aquell espai de temps en el
que, per una o altra raó, no s’estigui treballant en aquell lloc.
En cas que per necessitats de construcció no pogués installar-se la barana de seguretat, l’operari exposat a risc
de caiguda haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes específiques.
S’ha de controlar el bon estat de l’empaquetat dels materials.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició dels interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que manipulin el material empaquetat hauran d’emprar cas de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
Els operaris que realitzin el segellat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma (neoprè), granota de
treball, botes de cuir i cinturó de seguretat si en aquestos treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent
nivell.
Els operaris que realitzin el muntatge dels plafons hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
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•
•
•
•

En la manipulació de la mola “radial”, pel tall dels plafons, els operaris hauran d’emprar, a més, ulleres
antiimpactes i màscara d’un sol ús antipols.
En la manipulació de la pistola fixa-claus, els operaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius (auriculars o
taps) i ulleres antiimpactes.
En la manipulació de la pistola fixa-claus, els usuaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius (auriculars o
taps) i ulleres antiimpactes.
Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació, situats a la façana, els quals
disposaran, a cada planta, de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a sobre
del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars per realitzar les feines d’aquesta activitat.
Escales de mà
Grúes i aparells elevadors
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran en l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- Sistemes de Protecció Collectiva i Senyalització.
Les proteccions collectives a què es fa referència en les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•
•

•
•
•

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub
buit i, en la part central d’aquest mòdul, es collocarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada
de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en
forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tenis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat on s'hi
clavarà la xarxa; aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20
cm. d’ample.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada a
aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
•
-

Treballs de transport (operaris de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

•
-

Pels treballs de muntatge:
Casc de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de pastes de segellat.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Màscara d’un sol ús antipols, en la manipulació de la mola “radial”.
Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la mola “radial”.

•
-

Treballs amb pistola fixa-claus:
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir.
Ulleres antiimpactes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als treballadors ,
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD
1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran en l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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REVESTIMENTS DE PARAMENTS

REVESTIMENTS INTERIORS

1.- Introducció

1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:

1.1 Definició:

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes.

Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Tipus de revestiments:

1.2 Descripció:

•
-

Tipus de revestiments interiors:

-

•
-

Exteriors:
aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils d’alumini,
perfils metàllics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres.
arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats
d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.
pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements
d’installacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos.
Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que s’aplica
en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície d’acabat del
mateix.
Interiors:
aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de fusta, perfils
d’alumini o de plàstic, perfils metàllics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer inoxidable o PVC, o altres.
enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València
arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats
d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.
flexibles: revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per a acabat
decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles.
refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de l’operació
més fina del lliscat.
lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa a sobre
de la superfície del referit.
pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements
d’installacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos.
teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra natural o
artificial.

1.3 Observacions generals:

•
•
•
•
•
•
•

aplacats o xapats.
arrebossats.
pintures.
Enrajolats de parets:
amb morter de ciment
amb adhesiu.
referits i lliscats.
tèxtils.
flexibles.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària installada per a aquesta finalitat:
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El transport de material
paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador.
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip humà:
•
•
•

operadors de grua.
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels revestiments:
•
•
•
•
•
•

Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions collectives i personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
Presa provisional d’aigua.
Installació elèctrica provisional.
Installacions d‘higiene i benestar

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com:
•
•

per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc.
per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc.

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat.
Als treballs interiors s’ha de garantir la illuminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la potència
dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha installades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les installacions d’higiene i benestar, així com també
les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència
normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anullar o en el seu cas
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.

MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU

Avaluació
del risc
ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX
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5.-Caiguda d’objectes.
BAIXA
6.-Trepitjades sobre objectes.
MÈDIA
7.-Cops contra objectes immòbils.
ALTA
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
MÈDIA
9.-Cops amb objectes o eines.
MÈDIA
10.-Projecció de fragments o partícules.
MÈDIA
13.-Sobreesforços.
BAIXA
16.-Contactes elèctrics.
MÈDIA
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
BAIXA
18.-Contactes amb substàncies càustiques o MÈDIA
corrosives
20.-Explosions.
BAIXA
21.-Incendis.
BAIXA
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
ALTA
27.-Malalties causades per agents químics.
MÈDIA

GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU

BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de revestiment o degut
a la manipulació de l’esmoladora angular.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc.

3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•
•

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per a
elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan construïdes
les installacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben illuminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja installades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les de
recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització de
treballs sobre superfícies insegures,
Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.
Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats.
La illuminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de
dos metres.
En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a
base de barana perimètrica.
Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver ajustat els
frens de trànsit per evitar moviments indesitjables.
La illuminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes
específiques de càrrega i descàrrega.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

•
•
•
•
•
•
•

Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, en
ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es
tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Aplacat o xapat
•
•
•
•

En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el bastiment
penjat.
No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat.
El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o abatibles.
Els operaris que realitzin la collocació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Entaulellat
•
•
•
•
•
•
•

El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals oberts per
evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols.
Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”.
Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes.
És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis.
Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on les
necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Arrebossats, referits i lliscats.
•
•
•
•
•

Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el més
separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements
pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que
evitin el seu lliscament voluntari.
Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi ha
risc de caiguda a diferent nivell.
En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament de
Baixa Tensió.

Tèxtils i flexibles.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es realitzarà
mitjançant dos operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o sobreesforços.
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la renovació
constant com per evitar les possibles intoxicacions.
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de mantenir una
ventilació constant.
És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per tal
d’evitar la formació d’atmosferes nocives.
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna.
Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar possibles incendis.
S’installaran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents, i
del magatzem de productes tèxtils.
En cada magatzem s’installarà un extintor de pols química seca.
En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’installarà un cartell de no fumeu.
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•
•

És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

Pintures
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els treballadors
que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva
mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de
seguretat i en els casos que es necessiti, cinturó de seguretat
El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des de poca
alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.
Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es menjarà
ni es beurà.
Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà
acoblat el seu corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de
pigment i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.
Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com
treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor.
L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients tancats,
allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocellulosa
s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació. S’installaran extintors
de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures
Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per evitar
sobrecàrregues innecessàries.
El magatzem de pintures disposarà de ventilació.
Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’installar les següents senyals: advertència de material
inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.

•
•

Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20
cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada
en aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat
Escales de mà
Grúes i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bombatge de morter
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes
Serra
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

4.- Sistemes de Protecció Collectiva i Senyalització.
Les proteccions collectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•
•

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç central amb tub
buit i, a la part central d’aquest mòdul es collocarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma
de muntant.

5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
•
-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

•
-

Pels treballs amb pintura i coles:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si s’escau..

•
-

Pels treballs amb morters i guixos:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.

•
-

Pels treballs de revestit o xapat:
Cascos de seguretat
Guants de cuir i lona (tipus americà).
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-

Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD
1627/1997).

-

Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment.

•

tipus de soleres: per a installacions, lleugeres, semipesants i pesants.

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària installada per a aquella fi: grues,
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El transport del
material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador.

PAVIMENTS

Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:

1.- Introducció.

•
•
•

1.1 Definició:

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels paviments:

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

•

1.2 Tipus de revestiments:
•
•
•

peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra natural o
artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer.
flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: moqueta de
fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè.
soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la superfície
superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment.

•
•
•
•
•

operadors de grua.
enrajoladors i d’altres.
operadors de carretó elevador.

Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per
transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc.
Estris.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua.
Installació elèctrica provisional.
Installacions d’higiene i benestar.

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
1.3 Observacions generals:
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de bombatge
pneumàtic de morters o assimilables.
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la grua.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la illuminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha installades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les installacions d’higiene i benestar així com també,
les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència
normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anullar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat Gravetat
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
o MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
MEDI
MEDI
ÍNFIM
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Descripció:
•
•
-

tipus de revestiments amb peces rígides:
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment
permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt.
amb llistons d’empostissar (mosaic).
amb posts (fusta).
amb lloses de pedra.
amb plaques de formigó armat.
amb llambordins de pedra i formigó.
tipus de revestiments flexibles:
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a tocar o
soldades.
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de goma
adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades.

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
10.-Projecció de fragments o partícules
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques
corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.
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OBSERVACIONS:

•

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la manipulació
de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(16) Risc específic en treballs de poliment
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar.

•
•
•
•
•

3.- Norma de Seguretat

•
•

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

•

•
•

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per
elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
installacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben illuminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja installades a les activitats
anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el risc de
pis lliscós.
La illuminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de
dos metres.
La illuminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual, en
ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es
tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Peces rígides
•
•
•
•
•

El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en
ambients amb pols neumoconiòtiques.
El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per
evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió.
Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció
de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així,
s’haurà d’apantallar la zona de tall.
Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.
Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar paletitzats
i totalment fetes les vorades.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de
subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut.
El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega.
Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per
evitar accidents per vessament de la càrrega.
Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades,
fermament amarrades per evitar vessaments.
Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies recentment
solades.
Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on es
vagi a collocar.
Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.
Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés,
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.
Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de
“paviment lliscant”
Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc
elèctric.
Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els
raspalls i papers de vidre.
Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb la
màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.
Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de ser
eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex,
granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.
Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin,
màscara antipols.
Els paquets de lamelles de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per
descontrol de la càrrega i lumbàlgies.
Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de “superfície
irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.
Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació
d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.
Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb
energia elèctrica.
Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat.
Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina
"desendollada de la xarxa elèctrica”.
Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes.
Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran
d’evacuar als muntacàrregues.

Flexibles
•
•
•
•
•
•
•
•

Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin
d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.
És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran immediatament,
per tal d’evitar incendis.
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació
constant, evitant atmosferes tòxiques.
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una
ventilació constant.
És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, per
evitar la formació d’atmosferes nocives.
Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.
S’installaran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem (al
de dissolvents i al de productes plàstics)
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•
•
•
•
•

S’installaran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents i del
magatzem de productes plàstics.
En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’installarà un rètol de no fumeu..
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna.
És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Grúes i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bombatge de morter

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

4.- Sistemes de Protecció Collectiva i Senyalització.
Les proteccions collectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•
•

•

Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el
passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub
buit, i a la part central d’aquest mòdul es collocarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma
de muntant.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal de perill.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.

5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
•
-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

•
-

Pels treballs amb coles i dissolvents:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si s’escau.

•
-

Pels treballs amb morters, formigons i llots:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de goma de seguretat.

•
-

Pels treballs de collocació de paviment:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Genolleres.
Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.
Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D.
1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de
maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES

-

1.- Introducció.

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària installada per a aquesta fi:
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del
material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant carretó elevador.

1.2 Tipus de sostres:

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:

•
-

•
•
•

1.1 Definició:

•
-

Revestiments de sostres:
referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de l’operació més
fina del lliscat.
lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa sobre la
superfície del referit.
pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements d’installacions,
situats a l’interior amb pintures i vernissos.
Cels rasos:
continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis.
de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats metàllics, a
interiors d’edificis.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars modulars,
bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita capacitat.
S’ha de garantir la illuminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de
ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha installades les tanques perimètriques de
limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les installacions d’higiene i benestar, així com,
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats metàllics, a
interiors d’edificis.

operadors de grua.
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels revestiments:
•
•
•
•
•
•

Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions collectives i personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
Presa provisional d’aigua.
Installació elèctrica provisional.
Installacions d’higiene i benestar.

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència
normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anullar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

1.- Definició i descripció.

Riscos

1.1 Definició:

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
MÈDIA
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
MÈDIA
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
BAIXA
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
MÈDIA
5.-Caiguda d’objectes.
BAIXA
6.-Trepitjades sobre objectes.
MÈDIA
7.-Cops contra objectes immòbils.
MÈDIA
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
MÈDIA
9.-Cops amb objectes o eines.
MÈDIA
10.-Projecció de fragments o partícules.
MÈDIA
11.-Atrapaments per o entre objectes.
BAIXA
13.-Sobreesforços.
MÈDIA
16.-Contactes elèctrics.
MÈDIA
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
MÈDIA
18.-Contactes amb substàncies càustiques o MÈDIA
corrosives
20.-Explosions.
BAIXA
21.-Incendis.
BAIXA
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
MÈDIA
27.-Malalties causades per agents químics.
MÈDIA

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, donat que
no té funció resistent.

1.2 Descripció:
Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint els
diferents tipus:
•
Revestiment de sostres:
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma haurà de
cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es realitza per
donar facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de collocació de
guixos i pintures.
•
Cels rasos:
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la collocació de les guies o
penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la collocació amb petites torres de bastida tubular
modular amb rodes.
Els cels rasos es poden realitzar:
-

Probabilitat

Gravetat
MOLT GREU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
ELEVAT
MEDI
ÍNFIM
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

MEDI
BAIX
BAIX
MEDI

sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors d’edifici.
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OBSERVACIONS:

Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures)

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la manipulació
de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc casuat per la manipulació de peces per recobrir sostres.

•
•
•
•
•
•

3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•
•

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la grueta per
a elements de poc pes.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes
les installacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben illuminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja installades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, tant les de
recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la realització
de treballs sobre superfícies insegures.
Les bastides per a la installació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats de baranes
reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a un graó definitiu i
cavallet sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin.
En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves proteccions i
estabilitat.
S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades.
La illuminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de
dos metres.
La illuminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en ensopegar, es
produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial es
tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella.
És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell.
Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues.
És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis.
Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el més separats
possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els aplecs de sacs o planxes es collocaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

•
•

En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas quedi
tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de direcció obligatòria.
Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre cavallets.
Les plataformes sobre cavallets per a la installació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de
taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes.
Les bastides per a la installació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàllics o de fusta. És prohibida
expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament.
En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es collocaran bastides tubulars modulars.
Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més separats
possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota
de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de
caiguda a diferent nivell.

NOTA: Pel que fa a pintures, veure pintures

Cels rasos
Sense guies
•
•
•
•
•
•
•

En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas quedi
tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de direcció obligatòria.
Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre cavallets.
Les plataformes sobre cavallets per a la installació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de
taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes.
Les bastides per a la installació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàllics o de fusta. És prohibida
expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament.
Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es collocaran bastides tubulars modulars.
Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de taulonet a
sobre de puntals metàllics telescòpics, per evitar els accidents per desplom.
El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per evitar
sobreesforços.

Amb guies
•
•
•
•
•

Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta de
control d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat.
Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm.
La installació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més de dos
metres d’alçada) que estaran closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm d’alçada, barra
intermèdia i sòcol.
Les plataformes installades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens de trànsit,
abans de pujar a elles.
Les bastides que s’han de construir per a la installació de cels rasos (metàllics, cartró premsat, etc.) es muntaran
dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Escales de mà
Grúes i aparells elevadors
Esmoladora angular
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes
Serra
Taladradora portàtil
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- Sistemes de Protecció Collectiva i Senyalització.
Les proteccions collectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•
•

•

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub
buit i, a la part central d’aquest mòdul, es collocarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma
de muntant.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada a
aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

-

Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si convingués.

•
-

Pels treballs amb guixos:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.

•
-

Pels treballs de collocació de guies, plaques i lamelles:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD
1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

RAM DE FUSTER
1.- Introducció.
1.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural.

1.2 Tipus de fusteria:
De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta, rebudes
als anversos interiors del buit, dels següents materials:
•
acer.
•
acer inoxidable.
•
alumini (aliatges lleugeres).
•
fusta.
•
PVC (plàstics).
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de:
•
•
•

5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
•
-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

•
-

Pels treballs amb pintura:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).

acer.
fusta.
vidre.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues.
En els treballs interiors s’ha de garantir la illuminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi installades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les installacions d’higiene i benestar, així com també
les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes i armaris
encastats, de funció no estructural.

1.2 Descripció:
Abans de l’inici de la collocació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments i
l’escairat de brancals i llindes.
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es collocaran els bastiments de base encastats o ancorats.
Posteriorment es collocaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a l’obra.
Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament d’elements
necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a la planta baixa.
Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària installada per a aquest fi: grues o muntacàrregues, a
mesura que es necessitin per a la seva collocació a les diferents plantes.

11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.
27.-Malalties causades per agents químics.

BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
MÈDIA

LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU

ÍNFIM
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc específic causat per l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(17 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
(26) Risc causat per la manipulació de vidres.
(27) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.

3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà:
•
•
•

•
•

operadors de grua.
fusters.
vidriers.

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria:
•
•
•
•
•

Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.
Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions collectives i personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra circular
manual, etc.
Installació elèctrica provisional.
Installacions d’higiene i benestar.

PROCÉS
•
•
•
•
•
•

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva
avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència
normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anullar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.

ALTA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA

MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
MEDI
BAIX
ÍNFIM
ELEVAT
MEDI
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues d’obra.
A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les
installacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

•
•
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat de la collocació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja installades a les activitats
anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, en
ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una
protecció a base de barana perimètrica.
És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des d’alçada. Si
no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on amarrar el fermall del
cinturó de seguretat.
És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització de
treballs dalt de superfícies insegures.
La illuminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de
dos metres.
La illuminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Ram de fuster
•
•
•

Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades.
En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra.
Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament fleixats,
penjats mitjançant eslingues de la grua torre.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les respectives
plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta d’ubicació, es deixaran
anar els fleixos i es descarregarà a mà.
En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i
es descarregaran a mà.
Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació definitiva
segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a dir, que
impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu.
Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de
seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres.
Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà
immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el treballador
haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat.
Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes d’abocament
o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi.
Els treballs de collocació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris.
Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el procés
d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i caigudes.
Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per “corrent
d’aire”.
El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així com un
extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill d’incendi, i un
altre de no fumeu.
Els operaris que realitzin la collocació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de
seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.

Muntatge de vidre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi.
A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan envidrant.
És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’installació de vidres.
Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls.
Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat.
La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses.
El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’installar immediatament.
Els vidres transparents ja installats s'assenyalaran adequadament.
Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de fusta; el
vidre es collocarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat.
Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical.
Les bastides que s’hagin d’emprar per a la installació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la part de
davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la plataforma
de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit durant els treballs.
Els operaris que realitzin la collocació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

4.- Sistemes de Protecció Collectiva i Senyalització.
Les proteccions collectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•
•

•
•

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub
buit i, a la part central d’aquest mòdul es collocarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma
de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20
cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran en l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

ELEMENTS AUXILIARS

5.- Relació d’Equips de protecció individual.

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Escales de mà
Grúes i aparells elevadors
Esmoladora angular
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran en l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

•
•
-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Pels treballs de fusteria de fusta:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre.
Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc.
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•
•
-

Pels treballs de tancaments metàllics:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora.
Pels treballs de cristalleria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD
1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

INSTALLACIONS
1.- Introducció.
1.1 Definició:

INSTALLACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Installació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica a
220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.
Installació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable de senyals elèctriques
d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc.

1.2 Descripció:
Les installacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (installació elèctrica de
220/380 volts) i d’alta freqüència (installació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables
entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions.
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo,
megafonia, TV per cable, etc.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de distribució,
que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació.
En la realitzció d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris
per dur a terme la insallació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat
tancat(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la installació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà:

Collocació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei.

•
•

1.2 Tipus d’installacions:

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la installació:

•

•
•

•
•
•
•

Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en
l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de
les regates, en el cas d’installacions encastades. A més, s’inclou la installació de caixes de distribució, els
mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte funcionament
del sistema d’illuminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. installats a un
edifici.
Installació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)
Fontaneria.
Sanejament.
Calefacció.
Gas
Installació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)
Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la collocació del pal de les antenes receptores i de les
línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells interiors.
Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i
tancaments, es procedirà, d’una banda, a la collocació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra
banda, a la installació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines
manuals, etc.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la illuminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha installades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les installacions d’higiene i benestar, així com
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

•
•

electricistes.
ajudes de maçoneria.

Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions collectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer
regates, etc.
Installació elèctrica provisional.
Installacions d’higiene i benestar.

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència
normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anullar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
ELEVAT
MEDI
MEDI

estudi bàsic de seguretat i salut

OBSERVACIONS :

•

(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.
•

3.- Norma de Seguretat

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió
•

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les installacions
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
Xarxa interior elèctrica i àudio-visual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat del muntatge de la installació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja installades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el risc
d’ensopegades.
La illuminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de
dos metres.
La illuminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les
clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures.
En la realització del cablejat, penjat i connexió de la installació a zones de risc de caiguda al buit (escales,
balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.
Les eines a emprar pels electricistes installadors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels installadors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per altres en
bon estat de manera immediata.
Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la installació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que
s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur
els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a installar-se.
Les proves de funcionament de la installació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se, per
evitar accidents.
Abans de fer entrar a càrrega la installació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de
mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.
Els operaris que realitzin la installació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de seguretat
respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv,
a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres.
Els operaris que realitzin la installació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat del muntatge de la installació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Durant el procés d’installació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de
seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat
de tancament intempestiu.
Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
Reconeixement de l’absència de tensió.
Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
Collocar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.
S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació.
En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de seguretat,
protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa.
L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb l’edifici
desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa.
Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la sala
de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els
operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal.
Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents:
placa d’identificació de cella.
Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes.
Esquema del centre de transformació.
Perxa de maniobra.
Banqueta aïllant.
Insuflador per a la respiració boca a boca.
En l’entrada del centre es collocaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de perill.
En els treballs d’installació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de
maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la collocació de ferramentes que
es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5.
La collocació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la
normativa de grues mòbils de ConMu4.
S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el
“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de
novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).
Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973”

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat.
Escales de mà
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil

Xarxa exterior elèctrica
•
•
•
•
•
•

El personal encarregat del muntatge de la installació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
La installació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a rases.
A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ).
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada d’aquests
elements més cinc metres.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals previstes
per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- Sistemes de Protecció Collectiva i Senyalització.
Les proteccions collectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

estudi bàsic de seguretat i salut

•

•
•

•

Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de la
corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de
poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes
són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que pugui
suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp.
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub
buit i a la part central d’aquest mòdul es collocarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma
de muntant.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

-

Botes aïllants.
Protecció d’ulls i cara.
Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.
Perxa aïllant.

•
-

Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).

•
-

Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb els
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD
1627/1997).
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

INSTALLACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Conjunt d’aparells i conductes que agafen l’aire, i físicament el tracten per aconseguir unes condicions
d’higroscopicitat, temperatura i depuració determinades, per a subministrar-lo immediatament.

1.2 Descripció:
Es distingeixen els diferents sistemes de condicionament de l’aire:

5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
•
-

Treballs de transport:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.

•
-

Pels treballs d’installació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Guants aïllants, si els calgués.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.

•
-

Pels treballs d’installació (alta tensió) :
Cascos de seguretat.
Guants aïllants.
Granota de treball.

•
•
•

sistemes de tot aire.
sistemes d’aigua-aire.
sistemes d’aigua i expansió directa.

Cada un d’aquests sistemes està composat per un equip de tractament d’aire (ventiladors, aparells de
condicionament, etc.), d’un equip de refrigeració i/o calefacció i un equip auxiliar (bombes, motors, etc)
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris
per dur a terme la installació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat
tancat (cables, tubs, maquinària, etc.).
Per realitzar la installació de l’aire condicionat serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
•
•

installadors d’aire condicionat
paletes.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la installació:
•
•
•

Estris: bastida modular tubular, escala de tisora, escala de mà, proteccions collectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora angular,
etc.
Installació elèctrica provisional.
estudi bàsic de seguretat i salut

•
•

•

Installació provisional d’aigua.
Installacions d’higiene i benestar.

•
•

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència
normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anullar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
BAIX
ÍNFIM
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc específic en l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
(19) Risc causat per les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica.
(28) Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i a la manipulació de maquinària de fer
regates.

•
•
•
•
•
•

Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats:

Recepció i aplec de material i maquinària.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.- Norma de Seguretat

•

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

•
•

•

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les installacions
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
•
•
•
•
•

El personal encarregat del muntatge de la installació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars per realitzar-la amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de seguretat.
A la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, caigudes i
erosions.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aillaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

La illuminació mínima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos
metres.
La illuminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de l’obra, sense emprar clavilles masclefemella.
Les eines a emprar pels electricistes installadors estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels installadors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en
bon estat.
Els operaris que realitzin la installació de l’aire condicionat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir,
espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i
màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat,
polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà) o de neoprè segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els
calgués.

•
•
•
•
•
•
•

Es prepararà la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de material, de manera que el
paviment tingui la resistència adequada per evitar capgirells i atrapaments.
Les màquines de gran dimensió s’hissaran amb la grua mòbil amb l’ajuda de balancins que subjectaran la
càrrega mitjançant les bragues, hissant la càrrega del transport i posant-la a terra a una zona preparada a priori
amb taulons de repartiment, des d’aquest punt, es transportarà posteriorment al lloc d’aplec definitiu.
Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i guiats per dos operaris, per
poder guiar còmodament la càrrega.
És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les mans.
El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant exclusivament el personal
necessari, per evitar així l’acumulació d’operaris i evitar confusions.
S’empenyarà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja emprats.
El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o llocs inclinats es dominarà
mitjançant aparells designats per a aquest fi, el ganxo de maniobra es subjectarà a un lloc sòlid, capaç de
suportar la càrrega amb seguretat.
És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de fusta quan la distància lliure de pas
entre aquesta i els paraments verticals sigui igual o inferior a 60 cm., per evitar així el risc d’atrapament per
descontrol de la direcció de la càrrega.
Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o descendit per la rampa,
s’ancorarà a llocs que garanteixin la seva resistència.
L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina, s’executarà mitjançant un pla
inclinat construït en funció de la càrrega que ha de suportar i la inclinació adequada.
L’aplec de fan-coils s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra per evitar interferències amb altres tasques.
Les caixes contenidores dels fan-coils es descarregaran fleixades o lligades a sobre de batees o plataformes
emplintades, per evitar vessaments de la càrrega.
És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega
Els blocs de caixes contenidors de fan-coils, etc. ,un cop situats a planta, es descarregaran a mà i s’aniran
repartint pels llocs d’ubicació per evitar interferències als llocs de pas.
El muntatge de la maquinària a les cobertes (torres de refrigeració, climatitzadors, etc.), no s’iniciarà fins que no
s’hagi acabat el tancament perimètric de la coberta, per evitar el risc de caiguda.
Els blocs de xapa (metàllica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats mitjançant el ganxo de la grua.
Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades mitjançant caps guiats per dos operaris. És
prohibit de dirigir-los directament amb les mans.
Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a batees o plataformes emplintades.
L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar interferències als llocs de pas.
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Muntatge de canonades.

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicarà a un lloc preestablert, dotat de porta, ventilació i
illuminació artificial al seu cas.
El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a espatlles d’un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega
cap a darrera, de manera que, l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops o
ensopegades amb d’altres operaris.
Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer a les maniobres de
canvi de direcció i ubicació.
Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d’ús, evitant la formació d’estelles mentre dura la tasca (les
estelles poden ocasionar punxades i talls a les mans).
Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin passar els fils de les
plomades. Les proteccions s’aniran treient a mesura que ascendeixi la columna muntada. Si queda buit amb risc
d’ensopegada o caiguda per ell, es reposarà la protecció.
Els retalls sobrers s’aniran treient a mesura que es produeixin a un lloc determinat, per a la seva posterior recollida
i vessat pels conductes d’evacuació installats per a aquest fi, i així evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb soldadura de
plom es realitzaran a l’exterior o sota corrent d’aire.
El local destinat per emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, s’ubicaran a un lloc ressenyat a
l’obra, que estarà dotat de ventilació d’aire corrent, portes amb pany de seguretat i illuminació artificial si
calgués.
La illuminació del local on s’emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquats es realitzarà mitjançant
mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat de “perill explosió” i un altre
de “no fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’installarà un extintor de pols química seca.
La illuminació al tall de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
nivell del paviment pels voltants de dos metres.
Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portampolles.
S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitallada amb les bombones o ampolles de gasos liquats exposades al sol.
S’installaran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i a sobre de l’aplec de
canonades recomanant no emprar acetilè per soldar coure.

•

No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina sense haver apartat d’elles, eines
que s’estiguin emprant, per evitar el risc d’objectes o fragments.
Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els accidents.
Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació, s’installarà al quadre elèctric un
rètol de precaució amb la llegenda “No connecteu, homes treballant a la xarxa”.
És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol màquina sense abans haver procedit a
la desconnexió de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar atrapaments.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Escales de mà
Grua mòbil
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Màquina portàtil de roscar

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

4.- Sistemes de Protecció Collectiva i Senyalització.
Les proteccions collectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
•

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de
ser de 90 cm. i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Extintor de pols química seca.

Muntatge de conductes i reixetes.

•

•
•

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a l’obra per evitar riscos per interferències.
Les xapes metàlliques s’emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de repartiment als llocs senyalitzats a
l’obra. Els aplecs no superaran 1,6 metres d’alçada.
Les xapes metàlliques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formació del conducte per un mínim de dos
homes, per evitar el risc de talls o cops per desequilibris.
Durant el tall amb cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i subjectades, per evitar els
accidents per moviments indesitjats.
Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge l’abans possible per a la seva conformació a la seva
ubicació definitiva i evitar accidents al taller per saturació d’objectes.
Els trams de de conducte es transportaran mitjançant bragues que l’abracin de boca a boca mitjançant el
ganxo de la grua, per evitar el risc de vessament de la càrrega a sobre de les persones. Seran guiades per dos
operaris que els governaran mitjançant caps disposats per a aquest fi.
És prohibit expressament de guiar-los directament amb la mà, per evitar el risc de caiguda per balanceig de la
càrrega, etc.
Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre del banc mitjançant ganivetes.
És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de reblar per evitar els accidents per
trepitjades a sobre d’aquestos objectes.
Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per evitar el descontrol de les peces.
Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar el risc de caiguda.
Els conductes per collocar a alcades considerables s’installaran des de bastides tubulars amb plataformes de
treball amb un mínim de 60 cm. d’ample, rodejades de baranes de seguretat.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc material inflamable.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de perill en general.
Senyal d’advertència de càrregues suspeses.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de seguretat exigeixin d’altres elements de protecció, es collocaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Posada a punt i proves.
•

Abans de l’inici de la posada en marxa, s’installaran les proteccions de les parts mòbils per evitar risc
d’atrapaments.
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ELEMENTS AUXILIARS

ESCALES DE MÀ.

5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
•
-

Treballs de transport i fontaneria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat, si calgués

•
-

Pels treballs amb bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infraroigs.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Maneguins de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

•
-

Pels treballs de maçoneria (ajudes):
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturó de seguretat, si calgués

•
-

Pels treballs de soldadura elèctrica :
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D.
1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de
maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

•
•
•
•
•
•
•
•

A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.
No han de superar alçades superiors a 5 metres.
Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.
Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.
Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior .
L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.
L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El grup compressor s’installarà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra.
L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior
als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades.
El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que quedi garantida la
seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega,
calçant-la , per evitar moviments.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell pneumàtic. En cas que això,
no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons).
Les carcasses protectores del compressor estaran sempre installades i en posició de tancat en prevenció de
possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades
temperatures ambientals, s’haurà de collocar sota un ombràcul.
S’installaran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de
seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres.
Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells (o
vibradors).
Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes de
connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.
És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball.
Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.
S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix.
No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió.
No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.
L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball,
botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.

CAMIONS I TRAGINADORES DE TRABUC “DÚMPERS” DE GRAN TONATGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària.
Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del corresponent
permís de conducció per al vehicle que condueixen.
Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans
d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona.
En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar
topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre
d’estacionament.
En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels senyalitzadores
autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades.
S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar.
S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.
S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega.
Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma
estigui plana i sensiblement horitzontal.
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•
•
•
•
•
-

Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense cap
brusquedat tot i anunciant-les prèviament.
En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de la
cabina.
Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la
permanència d’operaris sobre el basculador.
Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora :
el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora.
s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà equilibrada quan
es carregui.
s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega.
sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat.
si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia.
si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus d’obertura,
tancament i bloqueig de les portes.
Després de la descàrrega de la caixa basculadora :
no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment
abaixada.

-

-

La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les
caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa.
Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, sobre el
qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de formigó (torreta de
formigonat).
La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un
operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns.
Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) enviant
masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte.
És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha installat abans els dispositius de recollida a la
sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.
En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot seguit
la canonada.
Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, allunyantse del lloc abans de què comenci el procés.
S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present que
qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.
Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.
Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada.

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA
•
•
•
•
•

Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en un pendent,
s’hauran de calçar les rodes.
A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de
collocar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància
prudencial a la vorera del desnivell.
A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i és prohibit el
transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.
Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu ús com a
transport pel personal.
La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor.

SERRA CIRCULAR
-

S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres millímetres del disc de la serra.
S’ha d’installar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall.
S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un
resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.
S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.
Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.
En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin la
forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc.
S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen les
disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.

RETROEXCAVADORA
•
•
•
•
•
•
•
•

S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar
a la part exterior de la cabina del conductor.
En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.
Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà:
Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat
Comprovar el clàxon de marxa enrera.
En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,
baixar el catúfol i recolzar-lo a terra.
Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present :
Posar el fre d’estacionament.
Posar en punt mort els diferents comandaments.
Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria.
Treure la clau de contacte.
Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina.
S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor en
marxa ni la cullera aixecada.

ARMADURES
-

-

S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades.
L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin l’estabilitat de
la peça en la seva manipulació.
S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.
En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació propera
als accessos de l’obra.
L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer
seguint la màxima directriu, és a dir, es collocarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a
continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols i graelles.
En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat.
Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.
Tota la installació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els
corresponents diferencials i magnetotèrmics.
Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui realitzant la
soldadura.
El grup convertidor de l’equip de l’installació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les seves
parts actives.
En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.

BOMBEIG DE FORMIGÓ
-

L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de
treball.
La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts susceptibles de
moviment.

GRUES I APARELLS ELEVADORS
•
•

En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci un
correcte eslingat.
L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.
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•
•
•
•
•
•
•
-

S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.
Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions o
trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta.
Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
En el cas de les eslinges metàlliques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus
corresponents dispositius.
El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.
Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la
nostra legislació vigent :
RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i la seva
Manutenció.
Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del Reglament
d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra.
RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades emprades.

PLANTA DE FORMIGÓ
-

-

La planta de formigó s’ha d’installar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el trànsit de camions
cap a l’interior de l’obra.
Abans de la installació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert vessament.
En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les corresponents
baranes de seguretat.
L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar
Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la illuminació de la planta.
Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de senyalitzar els
camins de accés i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra.
Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig s’haurà d’ancorar els conductes per evitar
moviments que pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els conductes un cop acabat el procés
de formigonat de cada jornada.
El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà obligatòriament, els
interruptors diferencials i magnetotèrmic per garantir la protecció contra contactes.

PASSARELLES
•
•
•
•
•
•
•

L’amplada de la passarella no ha de ser mai inferior a 60 cm.
Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de barana de
seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu).
El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós.
Les passarelles es mantindran sempre lliures d’obstacles.
Les passarelles hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.
S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs.
S’han d’installar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

Les operacions de manteniment es realitzaran amb el trèpan recolzat al terra en els desplaçaments es procurarà
mantenir el trèpan el més aixecat possible.

SOLDADURA ELÈCTRICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESMOLADORES ANGULARS
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Maquinària ( pilotadora de trèpan, grua mòbil de gelosia)

•

Les màquines d’excavació de pous s’han de revisar-se diàriament, especialment:

•
•

•

Comandaments, nivells i cables.

I s’inspeccionaran la qualitat de les connexions dels cables, per a què ofereixin la seguretat respectiva (revisió del
número de "aprietahilos” i dimensió adequada d’aquests en funció del cable).
Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió s’executaran en els llocs determinats
amb aquesta finalitat.
Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió estaran dirigides per un operari de
provada experiència.

Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, granota
de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos que sigui
necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda.
La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de l’elèctrode.
No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses poden
produir greus lesions als ulls.
No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular.
No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.
S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.
Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball.
S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis format
per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60
No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un portapinces.
S’ha d’installar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.
No es pot utilitzar el grup sense que porti installat el protector de clemes.
S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs.
Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de soldadura.
S’ha de comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie.
Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben installades les pinces portaelectrodes i els
borns de connexió.
Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.
S’ ha de collocar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

•
•
•

S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los.
S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs lliures
de cops i atenent a les indicacions del fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina.
No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió excessiva. Els
resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig
de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc.
Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de manera
que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació.
S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de treball.
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la postura de treball, ja que,
en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a
multiplicar.
No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja que,
en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.
En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont.
En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’installar en la empunyadura lateral la protecció corresponent
per a la mà.
Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar
convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.
S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs d’aquest
tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos serà
necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria.
Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a la
captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants
desplaçaments o el medi de treball és complex.
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•
•

En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),
granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la
pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix .

•
•
•
•

GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En la collocació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest motiu, en
la realització del forjat es collocaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades de la Grueta
“maquinillo”.
L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir la seva
protecció diferencial i magnetotèrmica.
El “maquinillo” que cal installar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la càrrega
en marxa ascendent, comprovant-se la seva efectivitat després del muntatge.
El “maquinillo” a installar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat.
El “maquinillo” a installar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca
efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes.
S’ha de collocar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta tot
ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar.
S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de
subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades en el
cabrestant.
S’ha de garantir el correcte ancoratge de l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas de
falsa maniobra.
S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions que suporti la càrrega de
trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4).
L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui format pels
corresponents sistemes de subjecció que calguin i es trobin convenientment installats, que garanteixin la
subjecció del cable a la bola del ganxo.
L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), botes de
cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà subjecte, convenientment, a un
ancoratge independent del “maquinillo”.
La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de càrrega
suspesa.
En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest de l’alimentació elèctrica.

CARRETÓ ELEVADOR
•
•
•
•
-

Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó.
Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el carretó
fora de servei.
Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i
ubicada correctament.
Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts :
no s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó.
s’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer.
s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.
s’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó.
s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades).
no s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal.
no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.
s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb altres
vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments.
s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids.
s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la càrrega
que es transporta.
quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.
sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra.
en moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent.

En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances
reglamentàries.
Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el motor
estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba en un pendent, es calçaran les
rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa.
Esdevé obligatòria la installació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades.
La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències del
temps.

TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :
Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro.
Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta estigui
en bon estat.
Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.
Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.
Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, tot assegurant-se de
que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.
Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts :
Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en posició
neutra.
Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.
Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui
provocar qualsevol incident.
Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant la seva
estabilitat.
No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.
No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.
S’han de respectar els itineraris preestablerts.
Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al darrera de
la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%.
Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues
s’hauran de prendre les següents precaucions :
S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el pes del palet i del
toro.
S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.
No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti la circulació.
En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst
d’estacionament i amb el fre posat.
Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que no hi hagi
res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra.
També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les
operacions de descens de la mateixa.
Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de
manteniment i deixar-lo fora de servei.

FORMIGONERES PASTERES
•
•
•
•
•

Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància superior als
3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells. Si es colloca
dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes.
Abans de la installació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament.
La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb la
llegenda “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”.
Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del
camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments.
S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de la
formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió
(corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.
Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats.
L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.
La carcassa i la resta de parts metàlliques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a terra.
La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.
El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.
Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica.
Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la
utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.
Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per evitar
moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els conductes una cop finalitzat el
procés de bombeig, de cada jornada.

•
•
•

Desmuntatge:
•
•
•

BASTIDESAMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR.

•

Muntatge:
•
•
•
•
•
•
•

-

Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un aparellador o
arquitecte tècnic.
Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.
Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos, es
recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la bastida,
és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc.
Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. s’haurà de
consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de reforçar o no aquestes
zones de recolzament.
Les estructures metàlliques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. Aquest
aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars.
En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre es
munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents.
Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de contacte
directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui entrar en la zona
de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures:
Es sollicitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el seu
desviament o en cas necessari a la seva elevació.
Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat, mesurades
des del punt més proper amb tensió a la bastida.

Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran:
•
-

En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic autor
del projecte de muntatge.
En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els portàtils
de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.
En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És convenient
disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es deixin en la plataforma
amb el consegüent risc que aquest fet comporta.

•

El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al muntatge i en presència d’un tècnic
competent.
És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar mitjançant
els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les peces petites es
baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.
Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i collocarlos en el magatzem tan ràpid com sigui possible.
És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida saltant,
gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura.
Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la mateixa
manera que es va realitzar el muntatge.

Emmagatzemant :
•
•

Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans de la
seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués.
S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller mecànic que
subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en condicions òptimes per
a la seva immediata utilització.

BASTIDES DE CAVALLETS.
•
•
•
•
•
•

No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.
Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.
La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres.
En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral.
L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.
El conjunt haurà de ser estable i resistent.

MÀQUINA DE TREPAR.

3 metres per a tensió < 66.000 Volts
5 metres per a tensió > 66.000 Volts
Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:
Es sollicitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica.
posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es collocaran unes beines aïllants sobre els conductors i
caperutxes aïllants sobre els aïlladors.

•

Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència del
temps especialment de fortes ràfegues de vent.
Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:
L’alineació i verticalitat dels muntants.
L’horitzontalitat dels travessers.
L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.
L’estat dels ancoratges de la façana.
El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.
La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida.
La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol.
La correcta disposició dels accessos.
S’hauran de collocar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui necessari
l’advertència de qualsevol altre risc.

PISTOLA FIXA-CLAUS

•
•

En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres
antiimpactes
En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans de
tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre mecànic
contra la pols.
El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric.

Ús:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar
accidents per inexperiència.
En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir
accidents.
En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir
accidents.
Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara.
Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.
No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.
No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
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•

L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),
granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els
calgués.

PERFORADORA PORTÀTIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal
d’evitar els accidents per inexperiència.
S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de
deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda.
Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que
s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada.
S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.
No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.
No intenti engrandir el forat oscillant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions.
No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després apliqui
la broca i embroqui-la.
La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega contra
la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.
És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està
connectada a la xarxa elèctrica.

BOMBAMENT DEL MORTER
•
•
•
•
•
•
•
•

L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de
treball.
La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta, baixantse les parts que siguin susceptibles de moviment.
La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per un operari
especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes.
Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot enviant
masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte.
És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense installar abans els mecanismes de recollida a la
sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.
En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a continuació
la canonada.
Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids,
allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.
Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació de la
màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.

GRUA MÒBIL
•
•

Caldrà tenir present :
Abans de realitzar qualsevol maniobra es collocaran les potes estabilitzadores.*
No es treballarà amb el cable inclinat .
S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l'’instrucció tècnica
complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a grues mòbils
autopropulsades.

COLISSA ELÈCTRICA
-

Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. En cas
de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança.
Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al
descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant.
Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els intercanviï,
en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos innecessaris.

-

No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i produir-li
lesions.
No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació.
No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i produir-li
lesions.
Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents.
Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.
Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura.
No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella.
Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc.
Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.
Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars.
El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors
auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball.

MÀQUINA PORTÀTIL DE FORJAR
Es tracta d’una màquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per conduccions metàlliques
d’aigua, gas i fontaneria en general.
Els operaris de manejar les màquines de forjar han de ser experts en el seu ús, i coneixedors dels riscos d’accident i de
la seva prevenció.
S’ubicarà al lloc destinat per fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de l’obra.
•
Les màquines de forjar, per installar a l’obra, compliran els següents requisits:
Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una carcassa que impedeixi l’accés directe als
òrgans mòbils.
Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals per l’operari encarregat de
mantenir la màquina.
Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l’operari, amb accés directe sense riscos addicionals.
Aquest dispositiu ha d’estar protegit contra l’accionament involuntari.
Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d’estrènyer quan s’acabi la pressió de l’operari sobre ella.
Els tubs en rotació quedaran protegits mitjançant carcassa anticops o enganxades.
•
Les màquines de forjar seran alimentades elèctricament mitjançant un cable antihumitat i dotada de conductor
de presa de terra. La presa de terra es realitzarà mitjançant el quadre de distribució en combinació amb els
quadres disjuntors diferencials del quadre general de l’obra.
•
En aquestes màquines s’installarà un senyal de perill i un cartell amb el següent rètol “ prohibit d’utilitzar al
personal no autoritzat”.

OXITALLADA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les següents
condicions:
Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb la corresponent caperutxa protectora.
No es mesclaran les bombones de gasos diferents.
Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades.
S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada.
S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical.
S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització.
Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de les que estiguin
plenes.
El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa.
Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu.
Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca.
S’haurà de comprovar que estiguin installades les vàlvules antirretrocès de la flama.
S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació.
Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa:
S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i
comoditat.
S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la possibilitat
d’accidents.
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-

-

-

L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + careta de
protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir,
davantal de cuir i botes de seguretat.
No s’han d’inclinar les bombones de acetilè fins a esgotar-les.
No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades.
Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues i que
aquestes es trobin en perfecte estat .
Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin installades les vàlvules antirretrocès, per
evitar així possibles retrocessos de la flama.
Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un recipient
amb aigua.
No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el pas del
gas i portar el carro a un lloc segur.
S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.
S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats.
No s’ha de dipositar l’encenedor a terra.
S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible.
Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva.
S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell)
No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en poca
quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i doni
lloc a un compost explosiu.
Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora amb
filtres químics específics pels productes que vagi a cremar.
Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat.
Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma més
còmoda, ordenada i alhora més segura.
Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant encenedors o bombones. Tampoc
es pot fumar al magatzem de les bombones.

BASTIDES PENJADES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a terra i amb la
corresponent càrrega humana i de materials al quals ha de sotmetre’s.
Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida, mentre no quedi
assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal.
Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de components de la
bastida.
Els pescants hauran de ser metàllics; és prohibit la realització del mateix mitjançant taulons enbridats.
Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els altres tres costats
seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de sòcols.
La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària.
La distància entre el parament i la bastida serà inferior a 45 cm.
S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida.
Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme anticaiguda.

•
•
•
•
•

vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients i
casellers individuals.
lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors.
dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 10
treballadors.
inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un inodor
per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1
x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada.
menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, calefacció i
illuminació.

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari,
acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre.
Les Installacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de l’accés,
perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per a la
ubicació de les installacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici
que s’està construint, s’hauran de construir les Installacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment
assenyalats. S’aconsella que aquestes installacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés.
Independentment d’aquestes installacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a
cada moment la idoneïtat en relació a la illuminació, la climatització segons la temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la installació de lavabos i inodors.
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i collectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el posat
que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la
prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants,
convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.

INSTALLACIONS D’HIGIENE I BENESTAR:
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Installacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa
provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.
Aquestes installacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant l’evolució
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene
personal i necessitats fisiològiques.
Les Installacions d’Higiene i Benestar poden ser :
•
•

mòduls prefabricats, o
construïdes a l’obra.

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la segona
part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció.
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, és
coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la
realització de l'obra.
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com
un capítol més del mateix.
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs,
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes
especialitzats.
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix
l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import
total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi.
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i
salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor
designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi
adjudicat l'obra.
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors
seran assumides per la direcció facultativa.
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa.
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Collegi Professional al que
pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho
facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent.
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció
facultativa.
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors
autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents
en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en
el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les
finalitats que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre,
en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es
realitza l'obra.

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del Collegi
professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions
publiques.
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració expressa
en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu
cas, de l'estudi bàsic.
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla de
seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes
en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes
de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no
podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat
i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció
inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon
paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD.

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors
d'aquest.
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
Segons el RD 337/2010, la Disposició Derogatoria única disposa que “Queda derogado el artículo 18 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre”

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i
salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics
dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents.

Rubí, Abril de 2018
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el promotor,
abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant
l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.

ORIOL CASTILLO TORRALBO
ARQUITECTE TÈCNIC

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra.
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART II
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA
CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:

Aspectes generals.

REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor
capítol VII.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.

REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952
B.O.E. 15 de Juny de 1.958.

PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12
de Juny de 1.958.

ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de
Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.

ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971,
en vigor parts del títol II.

REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7
de Desembre de 1.961.

ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de
1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.

REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3
d'Agost de 1.983.

ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de
Desembre de 1.987.

LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995.

REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E.
23 d'Abril de 1997.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE
IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997
B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE
VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.

FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24
d'Abril de 1997.

PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS
DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.

EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de
1997.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D.
1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.

DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS
MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre
B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.


NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condicions ambientals.

ILLUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.

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




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

Installacions elèctriques.

REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968.
Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973.

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.
Maquinària.

REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E.
17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.

EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11
de Desembre de 1.985.

REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977.
Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.

REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986.
Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.

I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986.
Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de
Novembre de 1.988.

I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988
Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.

I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989.

I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991
B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.
Equips de protecció individual (EPI)

COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D.
1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994
B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997
Senyalitzacions.

DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14
d'abril de 1997

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC
Varis.

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

CONVENIS COLLECTIUS.
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual.

PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº
140 de 12/06/1997

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

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

PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.

U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
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Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a
selecció, us,precaucions de treball i manteniment.

U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
la U.N.E.-E.N. 458: 1994

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat,
calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional.
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.

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

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda U.N.E.-E.N. 341: 1993
d'altures.Dispositiu de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia
d'ancoratge rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia
d'ancoratge flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 354: 1993
d'altura.Elements de subjecció
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 355: 1993
d'altura.Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en posició de U.N.E.-E.N. 358: 1993
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de
subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 360: 1993
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 361: 1993
d'altura.Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 362: 1993
d'altura.Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes U.N.E.-E.N. 363: 1993
d'altura.Sistemes anticaigudes.
Equips de protecció individual contra la caiguda U.N.E.-E.N. 365: 1993
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estàndard.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.
Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres
mixtes. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc
provistos de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo
broquet. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de U.N.E.-E.N. 149:1992
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb U.N.E.-E.N. 405:1993
vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.
PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part1:
Terminologia i requisits de
prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part2: Determinació de la
resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a la
permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).
Requisits generals pels guants.
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la
contaminació radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.
VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules
de metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes químics
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una
protecció química a certes parts del cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les
tècniques connexes. Part1: requisits generals.
Especificacions de robes de protecció contra riscos de
quedar atrapat per peces de màquines en moviment.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames.
Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

U.N.E.-E.N. 374-1:1995

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

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

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

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

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

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

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

Rubí, Abril de 2018

ORIOL CASTILLO TORRALBO
ARQUITECTE TÈCNIC

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

estudi bàsic de seguretat i salut

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
NORMATIVA ESPECÍFICA SEGURIDAD Y SALUD
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311,
28/12/1992)
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE
num. 57, 08/03/1995)
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). Amplia el periode
transitori establert en el Reial Decret.
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 08/03/1995)
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació complementària del
Reial decret.
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 06/03/1997)
Prevención de riesgos laborales.
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves
disposicions addicionals.
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999)
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009)
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997)
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998)
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127,
29/05/2006)
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE 139, 11/06/2005)
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 07/03/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)
* Modificació dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159,
04/07/2015)
* Modificació. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE num. 243,
10/10/2015)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997)
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145, 17/06/2000)
* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003)
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997)
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997)
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades
mineras.
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997)
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999)
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos
durante el trabajo.
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001)
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015)
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001)
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997)
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 274, 13/11/2004)
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127,
29/05/2006)
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con
alto contenido en nitrógeno».
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004)
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 05/11/2005)
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 73, 26/03/2009)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006)
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97,
22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del
párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del
mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 153,
27/06/2013).
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento (BOE núm. 149,
23/06/2017).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006)
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006)
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
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Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204,
25/08/2007)
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 63,
14/03/2009)
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de
equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera.
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146, 17/06/2009)
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 183,
29/07/2010)
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s afegeix una disposició final. Llei 9, de 29 de desembre de
2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del Departament de la Presidència
(DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, de l'11 de març de 2015
; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas
artificiales.
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99, 24/04/2010)
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010)
Registre de delegats i delegades de prevenció
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010)
(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut
aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009)
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de fibrociment, a l'execució de plans
de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010)
Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en les operacions de doblatge
de cobertes de fibrociment
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010)
Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108, 05/05/2012)
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013)
Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia
de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación
de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio
colectivo del sector de la construcción.
Resolución, de 08/11/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 280, 22/11/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 28 / 01/02/2014 )
Es disposa la publicació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020
Resolució EMO 600, de 25/03/2015 ; Deparatment d'Empresa i Ocupació (DOGC Num. 6844, 02/04/2015)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos
electromagnéticos.
Real Decreto 299, de 22/07/2016 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 182, 29/07/2016)

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE Num. 83, 07/04/2015)
Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017)
Se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.
Resolución, de 21/09/2017; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 232, 26/09/2017)
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

SEGURETAT I SALUT
ANNEXES GRÀFICS
Capítol 14.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1.255,38 €

24,59%

Capítol 14.02 PROTECCIONS COLLECTIVES

612,62 €

12,00%

Capítol 14.03 SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS

365,36 €

7,16%

Capítol 14.04 INSTALLACIONS D'HIGINENE I BENESTAR

825,37 €

16,16%

Capítol 14.05 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1.006,01 €

19,70%

Capítol 14.06 FORMACIÓ I CONTROLS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1.041,38 €

20,39%

5.106,12 €

100,00%

TOTAL PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

El pressupost de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Condicionts de Salut en el treball puja a cinc mil
cent-sis euros i dotze cèntims que representa el 2,02% sobre el pressupost d'execució material
de l'obra
Per quan es consideri oportú donen la seva confirmació a Rubí Abril de 2018

Direcció Facultativa

Coordinació de Seguretat i Salut

estudi bàsic de seguretat i salut

Metàl·liques sobre rodes
Perspectiva

1.

Escales de mà
Detalls

Suplement telescòpic opcional

L = 1 / 5 Hquan Hsigui menor de 7,5 mts.
L = 1 / 4 Hquan Hsigui superior de 7,5 mts.

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposará
n dénclavaments( mordasses o
passadors de fixació ).

A. ESCALES DE MÀ
1.
Punt de recolzament
2.
Esglaons engalavernats
3.
Travesser d'una sola peça
4.
Base
5.
Fins a 5 m. màxim per escales simples
Fins a 7 m. per escales reforçades
6.
Mínim 1 m.
B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIÓ
A LA PART SUPERIOR

Tanques
Tanca peatonal

A.
B.
C.

Baixants d'enderrocs
Esquema 1

Planta
Alçat
Perfil

A.
1.
2.
E.
B.
E.

PERSPECTIVA
FALCA
PUNTAL
RUNA
PERFIL
RUNA

Baixants d'enderrocs
Esquema 2

A.
B.
1.
2.

SECCIÓ
DETALL
Puntals
Variable

Instal·lacions elèctriques
Esquema tipus

Z
ona A. Risc principal contacte indirecte.
Z
ona B. Risc principal contacte directe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.
12.
13.

Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.
Línia subterrània
Muntants
Presa de terra
Aïllament reforçat
Aïllament reforçat
Comandament de tall general, exterior
Armari interior a lédifici ( petita potència )
Armari exterior a lédifici ( gran potència )
Connexió terres de protecció en espera per a lédifici definitiu.
Anell en el fons de léxcavació
Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.
Circuit de posada a terra

A.
B.

Armari de distribució protegit en léntrada per un dispositiu diferencial de mitja
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a lédifici.
Armari de distribució protegit en léntrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat
retardat per a alimentar els diferents muntants.

Instal·lacions elèctriques
Instal·lació elèctrica

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Connexió a lármari de distribució general.
Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades.
Pis.
Pis.
Planta baixa.
Anell protector soterrani.

Senyalització
Advertiment

Senyalització
Prohibició

Senyalització
Obligació

ANNEX 2:

INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT

Índex
- Introducció
- Façanes
- Zones interiors d'ús comú
- Interiors de locals
- Installació d'aigua
- Installació d'electricitat
- Installació de desguàs
- Installació de climatització
- Installació de telecomunicacions
- Installació de porter electrònic
- Installació d’aparells elevadors
- Installacions per a la recollida i evacuació de residus
- Installació de protecció contra incendis
- Installació de ventilació

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

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

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

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

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal :
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de juliol
sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels Estatuts específics de la comunitat
recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior.
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i
estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir en bon
estat de conservació els elements constructius i les installacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les
despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en
l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici.

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments Urbans
29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a
habitatges o locals de lloguer.
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques collegiats.
Sobre les instruccions d'ús i manteniment
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb
el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de
recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut
bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a
rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.
Instruccions d’ús:
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat
i construït.
Els usos previstos a l’edifici són els següents:
US ADMINISTRATIU I DOCENT
Instruccions de manteniment:
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar
a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de
manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i
concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de
realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del
mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici
encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment.
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades
pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o
rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici.

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves
instruccions d’ús i manteniment específiques.

Façanes
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:

És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a Administradors de
Finques collegiats.
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat
i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments
dels patis tindran la mateixa consideració.

A les façanes no està permès realitzar modificacions o collocar elements aliens que puguin representar
l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu
comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.

•
•
•

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni collocar elements aliens (tancaments de terrasses i
porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques
diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar
vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o
bé malmetre els seus elements metàllics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi
un lloc específic per fer-ho.

Inspeccions tècniques de les façanes.
Revisions de l’estat de conservació dels revestiments.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb
fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o
cornises, entre d’altres).

Zones interiors d’ús comú

I.- Instruccions d’ús:

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

Condicions d’ús:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de
les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat d’Introducció
de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per
a les quals s’ha construït l’edifici.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes,
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la collocació d’elements aliens que puguin
representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o una
disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, illuminació
inadequada, entre d’altres).

Neteja:
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics,
excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que
puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.

Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i
evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems.
Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones d’accés restringit,
s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

Incidències extraordinàries:
•

•

•

Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És
responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements
trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es
prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers.
Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
Tancar portes i finestres.
Plegar i desmuntar els tendals.
Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.
Si s'escau, subjectar les persianes.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes,
entre d'altres).
No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà el
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de
les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de
senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de seguretat
i habitabilitat inicials.
Neteja:
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. Sempre
es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material
que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant.
Incidències extraordinàries:

II.- Instruccions de manteniment:
•
Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
•
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a
l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici
perquè facin les mesures correctores oportunes.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i
actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la

integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques que es donen a continuació
i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:
Accions:
Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat
de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri necessari avisi
al Servei de Bombers.
Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són calentes.
En cas afirmatiu no s'han d'obrir.
Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada,
obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la finestra ni despenjarse per les façanes.
Evacuació:
Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no
s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels
responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització
d’evacuació.
En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui recollint
efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta evacuació. Si ha
rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de l’edifici.
No utilitzi mai els ascensors.
Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la
respiració i tancar els ulls tant com es pugui.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.

El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar les
installacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.).
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar installacions, especialment les de traçat horitzontal
o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres installacions, pot perillar l’estabilitat de l’element.
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni s'anullaran els
registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En el cas de revestiments
aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols.
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al obrir-les, les
manetes colpegin la paret i la facin malbé.
Els aparells installats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements comuns de
l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, hauran de complir la
normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans es
necessitarà el projecte d'un tècnic competent.
Neteja:
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per
conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar que els productes de
neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar i seguir les
instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni
productes abrasius.

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

•

Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors de
les zones d’ús comú.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar periòdicament
perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les
finestres i de les balconeres s’han de netejar.
Les baranes i altres elements metàllics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes
d'oxidació.

Interiors d’habitatges i/o locals

I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit desenvolupar
activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar negativament a altres usuaris o
als elements i les installacions comuns i , per tant, a les prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de
seguretat de l’edifici.
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Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel fabricant. En el
cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids (vinagre, llimona, etc.)
que les puguin tacar irreversiblement.
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden provocar
incendis.
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de matèries
inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de productes
inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no
acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells ubicats a
la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, matèria orgànica,
paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles
elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, fluorescents, medicaments, aerosols,
fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts específics d’abocament.
Incidències extraordinàries:

•

Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a
l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici
perquè facin les mesures correctores oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de manteniment,
l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i reparació causades
per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat específica,
caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En
cas de dubte és convenient demanar consell a un professional.
•
•
•

•

•
•

Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, l’acumulació
de fulles o brossa en els desguassos.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar perquè funcionin
amb suavitat.
Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de
netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i canviar quan presentin signes de
deteriorament.
En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments entre els
aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves quan presentin
deficiències.
Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de repintar
d’acord amb el seu envelliment.
Els aparells installats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment donades pel
fabricant.

Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als operaris
convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents
intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici.

Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten les
diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas d’avaria.
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal:
•
Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15
litres d'aigua per aixeta.
•
Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau,
els mecanismes i sistemes installats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de
doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de
lavabos i dutxes temporitzades.
•
No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la banyera. La
rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar el consum d’aigua.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les installacions
comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un installador
especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).
Si es modifica la installació privativa interior cal que es faci amb un installador especialitzat i d’acord amb
la normativa vigent.
Neteja:
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i
es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.
Incidències extraordinàries:
•

Installació d'aigua

I.- Instruccions d’ús:

•

Condicions d’ús:
La installació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat,
de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la installació.

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la
installació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la
propietat.
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs
d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi
objectes.
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•

Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites
d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de
l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o
modificar les condicions resistents del terreny.
En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà:
Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada.
Desconnectar l'electricitat.
Recollir tota l'aigua.
Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona
com a les veïnes.
Fer reparar l'avaria.
Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers.
En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:

•
•

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines.
Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua
es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

El manteniment de la installació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la clau de
pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de
l'edifici. El manteniment de la installació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells
d’aquests correspon a l'usuari.

Installació d'electricitat

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les installacions elèctriques
comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives
vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un installador
autoritzat.
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte
dutxes i banyeres i no installar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes
de seguretat.

I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La installació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la installació.
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la installació no es pot
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada
aparell installat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima
admesa per la installació.
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la installació. Aquests
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas
de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on
estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa.

Si es modifica la installació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la potència
contractada i amb una empresa autoritzada.
Neteja:
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit
corresponent.
Incidències extraordinàries:
•

•

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

II.- Instruccions de manteniment:
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament
pels dispositius de comandament i protecció següents :
•
L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment
demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.
•
L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i
que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.
•
L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de
tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar
si l’interruptor diferencial desconnecta la installació.
•
Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun aparell en
funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto tèrmics dels altres circuits.
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. S'extremaran les
mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, essent molt convenient tapar els
endolls amb taps de plàstic a l’efecte.
Per a qualsevol manipulació de la installació es desconnectarà el circuit corresponent.
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Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

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

Si no és fa el manteniment o la installació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la
que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la
perillositat potencial de la installació.
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment
facilitades pels fabricants.
El manteniment de la installació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i el
quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la installació situada entre el
quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari.

Installació de desguàs

•
•

Neteja d’arquetes.
Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes
d’elevació

I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La installació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de
salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la installació.
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes,
compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) que
puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs.

El manteniment de la installació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a
la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la installació i aparells situats dins l’espai de l’habitatge
o local correspon a l'usuari.

Installació de climatització

I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els
perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

La installació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han dissenyat
les installacions.

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució
d’una empresa especialitzada.

Per optimitzar la despesa energètica de la installació cal controlar amb programadors i termòstats les
temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva
freqüència.

Si es modifica la installació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb una
empresa especialitzada.

No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es collocaran preferentment a les cobertes tot
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris.

Neteja:

Per a la correcta utilització de la installació de cada habitatge o local caldrà seguir les instruccions
donades pel fabricant.

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar mals
olors, comprovar que no hi manca aigua.
Incidències extraordinàries:
•

•
•

Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells
sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha
d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores
adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents,
ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les
condicions resistents del subsòl.
Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els
sifons i les vàlvules.
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o veïns
(noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i
per tant el sistema de desguàs.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Revisió de la installació.
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Si es modifica la installació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada i
d’acord amb la normativa vigent.
Incidències extraordinàries:
•

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

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la installació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Inspecció de les installacions privatives de l’edifici.

El manteniment de la installació de climatització comunitària fins els espais privatius (habitatge o local)
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la installació a partir
del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari.

Installació de telecomunicacions

Installació de porter electrònic

I.- Instruccions d’ús:

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:

Condicions d’ús:

La installació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la installació.

La installació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de
funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la installació.

Les installacions de telecomunicacions permeten els serveis següents:

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

•
•
•

Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL).
Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital.
La installació comuna també permet rebre la televisió per satèllit sempre i quan s’installi, entre
d’altres, una antena parabòlica comunitària i els corresponents codificadors.
La installació està prevista per poder collocar una xarxa de distribució de dades per cable.

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la installació del porter
electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives
vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es collocaran preferent a les cobertes tot seguint les
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris.

Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa
(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici
perquè es facin les actuacions oportunes.

•

Els armaris de les installacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la installació
i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment o
installadors autoritzats.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la installació de
telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de
les normatives vigents i la seva execució per part d’un installador autoritzat.
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la installació en espais d’ús privatiu doncs
poden perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris.

Incidències extraordinàries:

II.- Instruccions de manteniment:
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la installació del porter electrònic proporcionades pels
seus fabricants o installadors.

Installació d’aparells elevadors

I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:

Incidències extraordinàries:
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres
desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici per
tal de que es prenguin les actuacions oportunes.

Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques
de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la installació.
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan especificades
en la placa situada en un lloc visible de la cabina.

II.- Instruccions de manteniment:
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la installació amb una empresa
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la installació i donar resposta d’una manera ràpida i
eficaç a les deficiències que puguin sorgir.
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la installació és a
càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora contractada.

Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els nens que no
vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor.
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la installació i s'ha de netejar periòdicament.
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el
manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

El manteniment de la installació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de l’edifici, fins
als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la propietat o comunitat de
propietaris de l’edifici. A partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’usuari.
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En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la installació dels aparells
elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives
vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.

•
Incidències extraordinàries:
•
•

•

Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, collocar el rètol "No funciona" i avisar als
responsables del manteniment de l’edifici.
Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, prémer el botó
corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el conserge o amb l’empresa de
manteniment, i esperar l'ajut. La majoria d’empreses de manteniment tenen servei d’urgència pel
rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant la impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i
en cas necessari cal trucar al Servei de Bombers.
En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial competent i de
l'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà a posar-se en marxa fins que,
prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme territorial competent ho autoritzi.

Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del manteniment
de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.

II. Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la installació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les installacions.

Installació de protecció contra incendis
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la installació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.

I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:

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

Inspecció i revisió dels aparells elevadors.

Si la installació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment està
obligada a clausurar el servei per la perillositat potencial de la installació.

Installacions per a la recollida i evacuació de residus

Les installacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat,
mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la installació.
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i
visibilitat. En els espais d’evacuació no es collocaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es pot utilitzar
els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús
previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues).
Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses.

I.- Instruccions d’ús:
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Condicions d’ús:
Les installacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la installació.
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada fracció
s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. Els envasos
lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de cartró que no entrin per la
comporta s’introduiran trossejats i no plegats.

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la installació de protecció
contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents i la seva execució per part d’un installador autoritzat.
Incidències extraordinàries:
•
•

El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la installació, s'han
de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.

Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment perquè es
facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i
actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la
integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones
d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
II.- Instruccions de manteniment:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les installacions per la
recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.

Els diferents components de la installació de protecció contra incendis tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.

Incidències extraordinàries:

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

Revisió dels aparells o sistemes installats.

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les installacions de protecció contra incendis comportar
tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles
danys personals i materials causats pel sinistre.

Installació de ventilació

I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La installació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la installació.
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la installació de ventilació les
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els extractors
de cuines a les xemeneies de les calderes i a l’inrevés.
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la installació de ventilació,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la
seva execució per part d’un installador especialitzat.
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la installació en espais d’ús privatiu doncs poden
perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels mateixos.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la installació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla
de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.
Revisió sistemes de comandament i control.

El manteniment de la installació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o local)
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la installació a partir
del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari.

Rubí, Abril de 2018

ORIOL CASTILLO TORRALBO
ARQUITECTE TÈCNIC
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ANNEX 3:

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS
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CQ.1.

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de
Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el
DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat
per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de
1996 (DOGC 11/10/96).
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris
per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de
compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva
finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la
definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació
de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció
Facultativa.
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al
Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al
promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal
controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que
vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves
complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia
aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor.

admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves,
garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les
prestacions finals de l’edifici.
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de
controls, que són els següents:
A) Pels materials.
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents
documents:
Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
Certificat de garantia del fabricant
Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris,
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà
de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de (indicar) ........ dies des del
moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a
complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del
termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats
serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la
qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització,
sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada.

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per
la DF.
B) Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà
l’adequació i conformitat amb el projecte.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment
o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació
aplicable.

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits
pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la
Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar.

CQ.2.

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

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

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

CQ.3.

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR

1. TANCAMENTS I PARTICIONS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.
Subministra i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles ponts
tèrmics integrats en els tancaments.
Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars)
Posició i garantia de continuïtat en la collocació de la barrera de vapor.
Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanquitat al pas d’aire i l’aigua.

2. INSTALLACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”.
Subministra i recepció de productes:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el “REAL
DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i
dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc.
Control d’execució en obra:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis.
Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la installació, així com la seva
ubicació i muntatge.
Comprovar installació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció.
Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i
muntatge.
Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
Prova de funcionament dels detectors i de la central.
Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.

-

Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.
L’element haurà d’anar protegit.
Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic.
Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués.

4. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTALLACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el
compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums.
Característiques i muntatge de les calderes.
Característiques i muntatge dels terminals.
Característiques i muntatge dels termòstats.
Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4
hores.
Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió
de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.

5. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTALLACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Replanteig i ubicació de maquines.
Replanteig i traçat de canonades i conductes.
Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.
Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports.
Verificar característiques i muntatge dels elements de control.
Proves de pressió hidràulica.
Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils.
Connexió a quadres elèctrics.
Proves de funcionament (hidràulica i aire).
Proves de funcionament elèctric.

3. SUBSISTEMES D’AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
(Decret 375/88 de la Generalitat)
6. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTALLACIONS DE SANEJAMENT
Subministrament i recepció de productes:
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.
Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part
del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE.
Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la
seva densitat aparent.

Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.

Control d’execució en obra:
Execució de acord a las especificacions de projecte.

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de les installacions d’evacuació d’aigües residuals.

-

Comprovació de vàlvules de desguàs.
Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
Comprovació de muntatge de canals i embornals.
Comprovació del pendent dels canals.
Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
Prova estanquitat parcial.
Prova d’estanquitat total.
Prova amb aigua.
Prova amb aire.
Prova amb fum.

7. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTALLACIONS ELÈCTRIQUES
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el
compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques
Complementàries.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació - recolzaments, terres, etc.
Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.
Situació de punts i mecanismes.
Traçat de rases i caixes en la installació encastada.
Subjecció de cables i senyalització de circuits.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència).
Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals:
o Aspecte exterior i interior.
o Dimensions.
o Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics,
diferencials, relès, etc.)
o Fixació d’elements i connexionat.
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament:
o Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
o Comprovació d’automàtics.
o Encès de l’enllumenat.
o Circuit de força.
o Comprovació de la resta de circuits de la installació enllestida.

Rubí, Abril de 2018

ORIOL CASTILLO TORRALBO
ARQUITECTE TÈCNIC
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ANNEX 4:

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE L’OBRA
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$TXHVW HVWXGL GH JHVWLy GH UHVLGXV HVWDEOHL[ GXUDQW O·H[HFXFLy G·DTXHVWD REUD OHV
SUHYLVLRQVUHVSHFWHDODJHVWLyGHUHVLGXVGHODFRQVWUXFFLy

6HUYLUjSHUGRQDUXQHVGLUHFWULXVEjVLTXHVDO·HPSUHVDFRQVWUXFWRUDSHUDGXUDWHUPHOHV
WDVTXHV HQ PDWqULDGHJHVWLyGHUHVLGXVGXUDQWO·REUDIDFLOLWDQWHOGHVHQYROXSDPHQWGHO
3ODGH*HVWLyGH5HVLGXV

(O FRQWUDFWLVWD HODERUDUj XQ 3OD GH *HVWLy GH 5HVLGXV HQ HO TXDO V·DQDOLW]LQ HVWXGLwQ
GHVHQYROXSLQLFRPSOHPHQWLQOHVSUHYLVLRQVFRQWLQJXGHVHQHOSUHVHQWGRFXPHQW

&RQWLQJXWGHOGRFXPHQW

'·DFRUGDPEHOTXqHVWLSXODHO5'G·GHIHEUHUSHOTXDOHVUHJXODODSURGXFFLy
LJHVWLyGHOVUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLGHPROLFLy HQHQGDYDQW5&'V HVSUHVHQWDHOVHJHQW
(VWXGLGH*HVWLyGH5HVLGXVGH&RQVWUXFFLyFRQIRUPHDO·DUWLFOHG·DTXHVW5HLDO'HFUHW
(QDTXHVWHVIL[DHQWUHOHVREOLJDFLRQVGHOSURGXFWRUGH5&'VODG·LQFORXUHHQHOSURMHFWH
G·H[HFXFLy GH O·REUD XQ HVWXGL GH JHVWLy GH UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy TXH
FRQWLQJXLFRPDPtQLPHOVVHJHQWVSXQWV
(VWLPDFLy GH OD TXDQWLWDW H[SUHVVDGD HQ WRQHV L PHWUHV F~ELFV GHOV UHVLGXV GH
FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy JHQHUDWV D O·REUD FRGLILFDWV VHJRQV OD OOLVWD HXURSHD GH
UHVLGXVSXEOLFDGDSHU2UGUH0$0
/HVPHVXUHVSHUDODSUHYHQFLyGHUHVLGXVHQO·REUDREMHFWHGHOSURMHFWH
/HV RSHUDFLRQV GH UHXWLOLW]DFLyYDORULW]DFLyRHOLPLQDFLyDTXqHVGHVWLQDUDQHOV
UHVLGXVTXHHVJHQHULQDO·REUD
/HVPHVXUHVSHUDODVHSDUDFLyGHOVUHVLGXVHQREUD
(OV SOjQROV GH OHV LQVWDOăODFLRQV SUHYLVWHV SHU D HPPDJDW]HPDWJH PDQLSXODFLy
VHSDUDFLy L DOWUHV RSHUDFLRQV GH JHVWLy GHOV UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy
GLQVGHO·REUD
/HVSUHVFULSFLRQVGHOSOHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHVSDUWLFXODUVGHOSURMHFWHHQ
UHODFLy DPE HPPDJDW]HPDWJH PDQLSXODFLy VHSDUDFLy L DOWUHV RSHUDFLRQV GH
JHVWLyGHOVUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLGHPROLFLyGLQVGHO·REUD
8QD YDORUDFLy GH OD GHVSHVD SUHYLVWD GH OD JHVWLy GHOV UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L
GHPROLFLyTXHIRUPLSDUWGHOSUHVVXSRVWGHOSURMHFWHFRPDFDStWROLQGHSHQGHQW

$JHQWVTXHLQWHUYHQHQHQOD*HVWLyGH5HVLGXV VHJRQV5' 

(O SUHVHQW (VWXGL GH *HVWLy GH UHVLGXV GH OD &RQVWUXFFLy HV UHGDFWD G·DFRUG DPE HO 5'
 SHU HO TXH HV UHJXOD OD SURGXFFLy L OD JHVWLy GHOV UHVLGXV GH OD FRQVWUXFFLy L
O·HQGHUURF L SHU OD LPSRVLFLy GRQDGD HQ O·DUWLFOH  VREUH OHV 2EOLJDFLRQV GHO SURGXFWRU
GHUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLHQGHUURF 5&'·V TXHKDG·LQFORXUHHQHOSURMHFWHG·H[HFXFLy
GHO·REUDXQHVWXGLGHJHVWLyGH5HVLGXV

(OSURGXFWRU
(O SURGXFWRU HVWD REOLJDW D PpV D GLVSRVDU GH OD GRFXPHQWDFLy TXH DFUHGLWL TXH HOV
UHVLGXV L HQGHUURF UHDOPHQW SURGXwWV HQ OHV VHYHV REUHV KDQ HVWDW JHVWLRQDWV HQ REUD R
HQWUHJDWV D XQD LQVWDOăODFLy GH YDORULW]DFLy R HOLPLQDFLy SHU DO VHX WUDFWDPHQW SHU XQ
JHVWRUGHUHVLGXVDXWRULW]DWHQHOVWHUPHVUHFROOLWVDO5'LHQSDUWLFXODUDO·(VWXGL
GH *HVWLy GH UHVLGXV GH O·REUD R HQ OHV VHYHVSRVWHULRUVPRGLILFDFLRQV/DGRFXPHQWDFLy
FRUUHVSRQHQWDFDGDDQ\QDWXUDOKDXUjGHPDQWHQLUVHGXUDQWHOVFLQFVHJHQWVDQ\V

(Q HO FDVR GH ODV REUHV VRWPHVHV D OOLFqQFLD XUEDQtVWLFD HO SURGXFWRU GH UHVLGXV HVWD
REOLJDW D FRQVWLWXLU TXDQW SURFHGHL[L HQ ORV WHUPLQLV SUHYLVWRV D OD OHJLVODFLy GH ODV
FRPXQLWDWV DXWzQRPHV OD ILDQoD R JDUDQWtD ILQDQFHUD HTXLYDOHQW TXH DVVHJXUL HO
FRPSOLPHQW GH ORV UHTXLVLWV HVWDEOHUWV HQ GLWD OOLFHQFLD HQ UHODFLy DPE HOV UHVLGXV GH
FRQVWUXFFLyLGHPROLFLyGHO·REUD


(OSRVVHwGRU
$O·DUWLFOHGHO5'V·HVWDEOHL[HQOHVREOLJDFLRQVGHOSRVVHwGRUGH5&'·VHQHOTXH
V·LQGLFDTXHODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDTXHH[HFXWLO·REUDHVWDREOLJDGDDSUHVHQWDUDOD
SURSLHWDWGHODPDWHL[DXQSODTXHUHIOHFWHL[LFRPRHVGXUDQDWHUPHOHVREOLJDFLRQVTXH
OL LQFXPEHL[LQ HQ UHODFLy DPE HOV 5&'·V TXH HV SURGXHL[LQ HQ O·REUD (O SOD XQD YHJDGD
DSURYDWSHUODGLUHFFLyIDFXOWDWLYDLDFFHSWDWSHUODSURSLHWDWSDVVDUjDIRUPDUSDUWGHOV
GRFXPHQWVFRQWUDFWXDOVGHO·REUD

(OSRVVHwGRUGHUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLHQGHUURFTXDQQRSURFHGHL[LDJHVWLRQDUHOUHVLGXV
SRU HO PDWHL[ L VHQVH SUHMXGLFL GHOV UHTXHULPHQWV GHO SURMHFWH DSURYDW HVWDUj REOLJDW D
HQWUHJDUORV D XQ JHVWRU GH UHVLGXV R D SDUWLFLSDU HQ XQ DFRUG YROXQWDUL R FRQYHQL GH
FROăODERUDFLy SHU D OD VHYD JHVWLy (OV UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy HV GHVWLQDUDQ
SUHIHUHQWPHQW L SRU DTXHVW RUGUH D RSHUDFLRQV GH UHXWLOLW]DFLy UHFLFODWJH R D DOWUHV
IRUPHVGHYDORULW]DFLy

/D UHVSRQVDELOLWDWDGPLQLVWUDWLYDHQUHODFLyDPEODFHVVLyGHOVUHVLGXVGHFRQVWUXFFLySHU
SDUW GHOV SRVVHwGRUV DOV JHVWRUV HV UHJLUD SHO TXH V·HVWDEOHL[ HQ O·DUWLFOH  GH OD /OHL
GHG·DEULO

(O SRVVHwGRU GHOV UHVLGXV HVWDUj REOLJDW PHQWUH HV WURELQ HO VHX SRGHU D PDQWHQLUORV HQ
FRQGLFLRQHVDGHTXDGHVGHKLJLHQHLVHJXUHWDWDL[tFRPDHYLWDUODEDUUHMDGHIUDFFLRQVMD
VHOHFFLRQDGHVTXHLPSHGHL[LRGLILFXOWLODVHYDSRVWHULRUYDORULW]DFLyRHOLPLQDFLy

(O SRVVHwGRU GHOV UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L HQGHUURF HVWDUj REOLJDW D VXIUDJDU HOV
FRUUHVSRQHQWV FRVWRV GH JHVWLy L D HQWUHJDU DO SURGXFWRU HOV FHUWLILFDWV L GHPpV
GRFXPHQWDFLyDFUHGLWDWLYDGHODJHVWLyGHOVUHVLGXVDTXHHVIDFLUHIHUqQFLDHQO·DSDUWDW
DL[tFRPDPDQWHQLUODGRFXPHQWDFLyFRUUHVSRQHQWDFDGDDQ\QDWXUDOGXUDQWHOVFLQF
DQ\VVHJHQWV

(OJHVWRU
(OJHVWRUVHJRQVO·DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHWFRPSOLUjFRQODVVHJHQWVREOLJDFLRQV

D(QHOVXSzVLWG·DFWLYLWDWVGHJHVWLyVRWPHVHVDDXWRULW]DFLySHUODOHJLVODFLyGH
UHVLGXVSRUWDUXQUHJLVWUHHQHOTXHFRPRPtQLPKLILJXULODTXDQWLWDWGHUHVLGXV
JHVWLRQDWVH[SUHVVDGDHQWRQHVLHQPHWUHVF~ELFVHOWLSXVGHUHVLGXVFRGLILFDWV
VHJRQV OD OOLVWD HXURSHD GH UHVLGXV SXEOLFDGD SHU 2UGUH 0$0 GH  GH
IHEUHU R QRUPD TXH OD VXEVWLWXHL[ OD LGHQWLILFDFLy GHO SURGXFWRU GHO SRVVHwGRU L
GH O·REUD G·RQ SURFHGHL[LQ R GHO JHVWRU TXDQ SURFHGHL[LQ G·XQ DOWUD RSHUDFLy
DQWHULRUGHJHVWLyHOPqWRGHGHJHVWLyDSOLFDWDL[tFRPOHVTXDQWLWDWVHQWRQHVL
HQPHWUHVF~ELFVLGHVWLQVGHOVSURGXFWHVLUHVLGXVUHVXOWDQWVGHO·DFWLYLWDW

E 3RVDU D GLVSRVLFLy GH OHV DGPLQLVWUDFLRQV S~EOLTXHV FRPSHWHQWV D SHWLFLy GH
OHV PDWHL[HV OD LQIRUPDFLy FRQWLQJXGD HQ HO UHJLVWUH HVPHQWDW D OD OOHWUD D  /D
LQIRUPDFLyUHIHULGDDFDGDDQ\QDWXUDOKDXUjGHPDQWHQLUVHGXUDQWHOVFLQFDQ\V
VHJHQWV

F ([SHGLU DO SRVVHwGRU R DO JHVWRU TXH OL HQWUHJXL UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L
GHPROLFLyHQHOVWHUPHVUHFROOLWVHQHO5HLDO'HFUHWRHOVFHUWLILFDWVDFUHGLWDWLXVGH
ODJHVWLyGHOVUHVLGXVUHEXWVHVSHFLILFDQWHOSURGXFWRULHQHOVHXFDVHOQ~PHUR
GH OOLFHQFLD GH O·REUD GH SURFHGqQFLD 4XDQ HV WUDFWL G·XQ JHVWRU TXH SRUWL D
WHUPH RSHUDFLy H[FOXVLYDPHQW GH UHFROOLGD HPPDJDW]HPDWJH WUDQVIHUqQFLD R
WUDQVSRUW KDXUj D PpV GH WUDQVPHWUH DO SRVVHwGRU R DO JHVWRU TXH VH OL KD
HQWUHJDW HOV UHVLGXV HOV FHUWLILFDWV GH O·RSHUDFLy GH YDORULW]DFLyRG·HOLPLQDFLyD
TXHKDVHVWDWGHVWLQDWVHOVUHVLGXV
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G (Q HO VXSzVLW GH TXH PDQTXL G·DXWRULW]DFLy SHU D JHVWLRQDU UHVLGXV SHULOORVRV
KDXUj GH GLVSRVDU G·XQ SURFHGLPHQW G·DGPLVVLy GH UHVLGXV D OD LQVWDOăODFLy TXH
JDUDQWHL[L TXH SUqYLDPHQW DO SURFpV GH WUDFWDPHQW HV GHWHFWDUDQ HV
VHSDUDUDQ V·HPPDJDW]HPDUDQ DGHTXDGDPHQW L HV GHULYDUDQ D JHVWRUV
DXWRULW]DWV GH UHVLGXV SHULOORVRV DTXHOOV TXH WLQJXLQ DTXHVW FDUjFWHU L SXJXLQ
DUULEDU D OD LQVWDOăODFLy EDUUHMDWV DPE UHVLGXV QR SHULOORVRV GH FRQVWUXFFLy L
HQGHUURF$TXHVWDREOLJDFLyV·HQWHQGUjVHQVHSHUMXGLFLGHOHVUHVSRQVDELOLWDWVHQ
TXHSXJXLLQFRUULHOSURGXFWRUHOSRVVHwGRURHQHOVHXFDVHOJHVWRUSUHFHGHQW
TXHKDJLHQYLDWGLWVUHVLGXVDODLQVWDOăODFLy
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5HVLGXV
/OHLGHGHMXOLROPRGLILFDGDSHUOD/OHLLSHUOD/OHLGHOGHMXQ\
5HJXODFLyGHODSURGXFFLyLJHVWLyGHOVUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLHQGHUURF
5'GHO GHIHEUHU
3URJUDPDGHJHVWLyGHUHVLGXVGHODFRQVWUXFFLyGH&DWDOXQ\D 352*52& HVUHJXODOD
SURGXFFLyLJHVWLyGHOVUHVLGXVGHODFRQVWUXFFLyLGHPROLFLyLHOFjQRQVREUHODGHSRVLFLy
FRQWURODGDGHOVUHVLGXVGHODFRQVWUXFFLy
'HFUHW  GH  GH MXQ\ GHURJD HO 'HFUHW  L HO 'HFUHW   GH
PRGLILFDFLyGHO'
5HJXODGRUGHOVHQGHUURFVLDOWUHVUHVLGXVGHODFRQVWUXFFLy
'GHMXOLRO '2*& PRGLILFDWSHO'GHGHMXQ\
2SHUDFLRQVGHYDORULW]DFLyLHOLPLQDFLyGHUHVLGXVLODOOLVWDHXURSHDGHUHVLGXV
20$0GHGHIHEUHU
(VUHJXODO·DGRSFLyGHFULWHULVDPELHQWDOVLG·HFRHILFLqQFLDHQHOVHGLILFLV
' '2*& ,' '2*& 
2SHUDFLRQVGHYDORULW]DFLyLHOLPLQDFLyGHUHVLGXVLODOOLVWDHXURSHDGHUHVLGXV
2UGUH0$0GHGHIHEUHU
5HJODPHQWVREUHVHJXUHWDWGHOVWUHEDOOVDPEULVFG·DPLDQW
2GHRFWXEUH %2( 
7H[WUHIyVGHOD/OHLUHJXODGRUDGHOVUHVLGXV
'HFUHW /HJLVODWLX  GH  GH MXOLRO GHURJD OD /OHL  GH  GH MXOLRO OD /OHL
GHGHQRYHPEUHOD/OHLGHGHMXQ\PRGLILFDFLyGHOD/OHL
GHGHMXOLROOD/OHLGHGHMXOLROPRGLILFDFLyGHOD/OHLGHOGHMXOLRO
/OHL%jVLFDGH5HVLGXV7z[LFVL3HULOORVRV
5HLDO'HFUHWSHOTXHV·DSURYDHO5HJODPHQWSHUDO·H[HFXFLyGHOD/OHL
 'LVSRVLFLRQV PtQLPHV GH VHJXUHWDW L VDOXW DSOLFDEOHV DOV WUHEDOOV DPE ULVF G·H[SRVLFLy D
O·DPLDQW
5HLDO'HFUHWGHGH0DUo %2(G $EULO 
5HJXODGRUGHO5HJLVWUHJHQHUDOGHJHVWRUVGHUHVLGXVD&DWDOXQ\D
'HFUHWGHG DEULO
&ULWHULVLHOVSURFHGLPHQWVG DGPLVVLyGHUHVLGXVHQHOVGLSzVLWVFRQWURODWV
'HFUHWGHG DEULO
5HJODPHQWDFLySDUFLDOGHOWUDFWDPHQWGHOHVGHL[DOOHVLUHVLGXV
'HFUHWGHGHPDUo
3OD1DFLRQDOGHUHVLGXVGHODFRQVWUXFFLyLHQGHUURF 315&' 
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; (VWXGLGHUDFLRQDOLW]DFLyLSODQLILFDFLyGHFRPSUDLHPPDJDW]HPDWJHGHPDWHULDOV





5HDOLW]DFLyG·HQGHUURFVHOHFWLX





8WLOLW]DFLyG·HOHPHQWVSUHIDEULFDWVGHJUDQIRUPDW SDQHOOVSUHIDEULFDWV 






1RHVSUHYHXFDSRSHUDFLyGHSUHYHQFLy

6·KDPRGXODWHOSURMHFWH SDYLPHQWVDFDEDWVGHIDoDQDREHUWXUHVGLYLVzULHVHWF 
SHUPLQLPLW]DUHOVUHWDOOV







; 6·XWLOLW]DUDQWqFQLTXHVGHFRQVWUXFFLyHQVHF


;











(VVXEVWLWXLUDQSHFHVFHUjPLTXHVSHUIRUPLJyDUPDWRSHFHVGHJUDQIRUPDW

6·XWLOLW]DUDQPDWHULDOVQRSHULOORVRV H[3LQWXUHVDO·DLJXDPDWHULDODwOODQWVHQVHILEUHV
LUULWDQWVR&)& 
6·KDSURJUDPDWHOYROXPGHWHUUHVH[FDYDGHVSHUPLQLPLW]DUHOVVREUDQWVGHWHUUDLSHU
UHXWLOLW]DUODDOPDWHL[HPSODoDPHQW

; 6·XWLOLW]DUDQPDWHULDOVDPEFHUWLILFDWVDPELHQWDOV





6·XWLOLW]DUDQjULGVUHFLFODWV
(VUHGXLUDQHOVUHVLGXVG·HQYDVRVPLWMDQoDQWSUjFWLTXHVFRPODVROăOLFLWXGGHPDWHULDOV



DPEHQYDVRVUHWRUQDEOHVDOSURYHwGRURUHXWLOLW]DFLyG·HQYDVRVFRQWDPLQDWVR
UHFHSFLyGHPDWHULDOVDPEHOHPHQWVGHJUDQYROXPRDJUDQHOVHUYLWDPEHQYDVRV

;



;

6·KDQRSWLPLW]DWOHVVHFFLRQVUHVLVWHQWVSHUWHQGLUDUHGXLUHOSHVGHODFRQVWUXFFLyL
SHUWDQWODTXDQWLWDWGHPDWHULDODHPSUDU
6·HPSUHQVLVWHPHVG·HQFRIUDWUHXWLOLW]DEOHV
6·KDGHWHFWDWDTXHOOHVSDUWLGHVTXHSRGHQDGPHWUHPDWHULDOVUHXWLOLW]DWVGHODSUzSLD
REUD
6·KDSUHYLVWHOSDVG·LQVWDOăODFLRQVSHUFHOVUDVRVUHJLVWUDEOHVLHQYDQVGHFDUWUyJXL[
SHUHYLWDUODUHDOLW]DFLyGHUHJDWHVGXUDQWODIDVHG·LQVWDOăODFLRQV
6·KDGLVVHQ\DWO·HGLILFLWHQLQWHQFRPSWHFULWHULVGHGHFRQVWUXFFLyRGHVPXQWDEOLOLWDW



VROXFLRQVG·LPSHUPHDELOLW]DFLyRG·DwOODPHQWWqUPLFQRDGKHULWVROXFLRQVGHSDUTXHW
IORWDQWHQIURQWO·HQFRODWVROXFLRQVGHIDoDQDLQGXVWULDOLW]DGHVVROXFLRQVG·HVWUXFWXUHV
LQGXVWULDOLW]DGHVVROXFLRQVGHSDYLPHQWVFRQWLQXV 
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'(&5(75HJXODGRUGHODSURGXFFLyLJHVWLyGHUHVLGXVGHODFRQVWUXFFLyLHQGHUURF

(QGHUURF5HKDELOLWDFLy
$PSOLDFLy

(678','(*(67,Ð'(5(6,'86

TXDQWLWDWV
FRGLILFDFLy

,'(17,),&$&,Ð'(/ (',),&,
2EUD
6LWXDFLy

5HIRUPDORFDOSODQWDVHJRQD0HUFDW0XQLFLSDOGH5XEt

0XQLFLSL

5XEt

(GLILFL0HUFDW0XQLFLSDO FDQWRQDGDF&DO*HUUHUF/OREDWHUHV
&RPDUFD

9DOOqV2FFLGHQWDO

$9$/8$&,Ð,&$5$&7(5Ì67,48(6'(/65(6,'86
0DWHULDOVG H[FDYDFLy HVFRQVLGHULQRQRUHVLGXVPHVXUDWVVHQVHHVSRQMDPHQW
&RGLILFDFLyUHVLGXV/(5
2UGUH0$0
JUDYDLVRUUDFRPSDFWD
JUDYDLVRUUDVROWD
DUJLOHV
WHUUDYHJHWDO
SHGUDSOq
WHUUHVFRQWDPLQDGHV

DOWUHV

WRWDOVG H[FDYDFLy

3HV

9ROXP



















W

 P



'HVWtGHOHVWHUUHVLPDWHULDOVG H[FDYDFLy
pVUHVLGX

QRHVFRQVLGHUDUHVLGX
(OV PDWHULDOV G H[FDYDFLy TXH HV UHXWLOLW]LQ D OD PDWHL[D REUD R HQ
UHXWLOLW]DFLy
XQD DOWUD G DXWRULW]DGD QR HV FRQVLGHUHQ UHVLGX VHPSUH TXH HO VHX
QRX ~V SXJXL VHU DFUHGLWDW (Q XQD PDWHL[D REUD SRGHQ FRH[LVWLU PDWHL[DREUD
DOWUDREUD
WHUUHVUHXWLOLW]DGHVLWHUUHVSRUWDGHVDDERFDGRU
QR
QR

DERFDGRU

QR

5HVLGXVG HQGHUURF
&RGLILFDFLyUHVLGXV/(5
2UGUH0$0
REUDGHIjEULFD

3HVP

9ROXPDSDUHQWP

3HV

WRQHVP

9ROXPDSDUHQW

PP

WRQHV

P











IRUPLJy











SHWULV











PHWDOOV











IXVWHV











YLGUH











SOjVWLFV











JXL[RV











EHWXPV











ILEURFLPHQW











GHILQLUDOWUHV









DOWUHPDWHULDO3OjVWLF

















DOWUHPDWHULDO)LEUD

WRWDOVG HQGHUURF




 P



 W

5HVLGXVGHFRQVWUXFFLy


3HVP
&RGLILFDFLyUHVLGXV/(5

2UGUH0$0WRQHVP

VREUDQWVG H[HFXFLy
REUDGHIjEULFD
IRUPLJy
SHWULV
JXL[RV
DOWUHV







HPEDODWJHV
IXVWHV
SOjVWLFV
SDSHULFDUWUy
PHWDOOV






9ROXPDSDUHQWP

3HV

9ROXPDSDUHQW
P

PP



WRQHV


























































WRWDOVGHFRQVWUXFFLy


 P

 W

,19(17$5,'(5(6,'863(5,//2626
'LQV O REUD V KDQ GHWHFWDW DTXHVWV UHVLGXV SHULOORVRV HOV TXDOV HV VHSDUDUDQ L JHVWLRQDUDQ SHU VHSDUDW SHU HYLWDU TXH FRQWDPLPLQ DOWUHV
UHVLGXV

DOWUHV

0DWHULDOVGHFRQVWUXFFLyTXHFRQWHQHQDPLDQW



HVSHFLILFDU



5HVLGXVTXHFRQWHQHQKLGURFDUEXUV



HVSHFLILFDU



5HVLGXVTXHFRQWHQHQ3&%



HVSHFLILFDU



7HUUHVFRQWDPLQDGHV



HVSHFLILFDU



5(6,'86(QGHUURF5HKDELOLWDFLyL$PSOLDFLy2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD&ROăOHJLG·$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\DGHVHPEUHGH9 )RQW *XLDG DSOLFDFLyGHO'HFUHW3URJUDPD/,)(,7(& 

5(6,'86(QGHUURF5HKDELOLWDFLyL$PSOLDFLy2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD&ROăOHJLG·$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\DIHEUHUGH9 )RQW *XLDG DSOLFDFLyGHO'HFUHW3URJUDPD/,)(,7(& 

PLQLPLW]DFLy
'(&5(7$GRSFLyGHFULWHULVDPELHQWDOVLG HFRHILFLqQFLDDOVHGLILFLV

JHVWLyGLQVREUD

0,1,0,7=$&,Ð
352-(&7(GXUDQWO HODERUDFLyGHOSURMHFWHV KDQSUqVOHVVHJHQWVPHVXUHVSHUWDOGHPLQLPLW]DUHOVUHVLGXV








6 KDSUHYLVWUHXWLOLW]DUHQREUDSDUWVGHOVPDWHULDOVTXHHVUHWLUHQ
6 KDQRSWLPLW]DWOHVVHFFLRQVUHVLVWHQWVGHSLODUVMjVVHUHVSDUHWVIRQDPHQWVHWF
/ DGHTXDFLyGHO HGLILFLDOWHUUHQ\JHQHUDXQHTXLOLEULGHPRYLPHQWVGHWHUUHV
(OVLVWHPDFRQVWUXFWLXpVLQGXVWULDOLW]DWLSUHIDEULFDWHVPXQWDHQREUDVHQVHJHQHUDUJDLUHEpUHVLGXV


2%5$DO REUDHVGXUDQDWHUPHOHVDFFLRQVVHJHQWV

VL






(PPDJDW]HPDWJHDGLHQWGHPDWHULDOVLSURGXFWHV
&RQVHUYDFLyGHPDWHULDOVLSURGXFWHVGLQVHOVHXHPEDODWJHRULJLQDOILQVDOPRPHQWGHODVHYDXWLOLW]DFLy
(OVPDWHULDOVJUDQXODUV JUDYHVVRUUHVHWF HVGLSRVLWDUDQHQFRQWHQLGRUVUtJLGVRVREUHVXSHUItFLHVGXUHV



(/(0(176'(&216758&&,Ð5(87,/,7=$%/(6
IXVWDHQELJXHVUHXWLOLW]DEOHV

 W


 P

IXVWDHQOODWHVWDULPHVSDUTXHWVUHXWLOLW]DEOHVRUHFLFODEOHV

 W


 P

DFHUHQSHUILOVUHXWLOLW]DEOHV

 W


 P

DOWUHV

 W


 P

7RWDOG HOHPHQWVUHXWLOLW]DEOHV

 W

 P



*(67,Ð REUD
7HUUHV
([FDYDFLy0RYWHUUHV

9ROXP
P 

WHUUDYHJHWDO
JUDYHVVRUUHVSHGUDSOq
DUJLOHV
DOWUHV
WHUUHVFRQWDPLQDGHV







7RWDO



UHXWLOL]DFLy

7HUUHVSHUDO DERFDGRU

DDOWUDDXWRULW]DGD





DODPDWHL[DREUD








P








6(3$5$&,Ð'(5(6,'86$2%5$&DOVHSDUDULQGLYLGXDOLW]DGDPHQWHQOHVIUDFFLRQVVHJXHQWVVLODJHQHUDFLySHUFDGDVF~G HOOV
DO REUDVXSHUDOHVTXDQWLWDWVGH
5'
)RUPLJy
0DRQVWHXOHVLFHUjPLFV
0HWDOOV
)XVWD
9LGUHV
3OjVWLFV
3DSHULFDUWUy
(VSHFLDOV

WRQHV
3URMHFWH














LQDSUHFLDEOH LQDSUHFLDEOH

FDOVHSDUDU
QR
QR
QR
QR
QR
QR
QR
VL

WLSXVGHUHVLGX
LQHUW
LQHUW
QRHVSHFLDO
QRHVSHFLDO
QRHVSHFLDO
QRHVSHFLDO
QRHVSHFLDO
HVSHFLDO

'LQV HOV UHVLGXV HVSHFLDOV KL KD LQFORVRV HOV HQYDVRV TXH FRQWHQHQ UHVWHV GH PDWqULHV SHULOORVHV YHUQLVVRV SLQWXUHV GLVROYHQWV GHVHQFRIUDQWV HWF L HOV PDWHULDOV
TXHKDJLQHVWDWFRQWDPLQDWVSHUDTXHVWV7RWLVHUGLILFLOPHQWTXDQWLILFDEOHVHVWDQSUHVHQWVDO REUDLHVVHSDUDUDQLWUDFWDUDQDSDUWGHODUHVWDGHUHVLGXV

0DOJUDW QR VHU REOLJDGD SHU WRWV HOV WLSXV GH UHVLGXV V KDQ SUHYLVW RSHUDFLRQV GH GHVWULD L UHFROOLGD VHOHFWLYD GHOV UHVLGXV D
O REUDHQFRQWHQLGRUVRHVSDLVUHVHUYDWVSHOVVHJHQWVUHVLGXV
SURMHFWH
5'
QR

QR

QR

QR

&RQWHQLGRUSHU0HWDOOV

QR

QR

&RQWHQLGRUSHU)XVWHV

QR

QR

&RQWHQLGRUSHU3OjVWLFV

QR

VL

QR

QR

&RQWHQLGRUSHU)RUPLJy
,QHUWV &RQWHQLGRUSHU&HUjPLFV PDRQVWHXOHV

1RHVSHFLDOV &RQWHQLGRUSHU9LGUH
&RQWHQLGRUSHU3DSHULFDUWUy

QR

VL

&RQWHQLGRUSHU*XL[RVLDOWUHVQRHVSHFLDOV

QR

QR

(VSHFLDOV 3HULOORVRV XQFRQWHQLGRUSHUFDGDWLSXVGHUHVLGXHVSHFLDO VL

VL

$ OD FHOăOD SURMHFWH DSDUHL[HQ SHU GHIHFWH OHV GDGHV GHO 5'  (V SHUPHW OD SRVLELOLWDW G LQFUHPHQWDU OHV IUDFFLRQV TXH VH VHSDUHQ SHU SRGHUQH PLOORUDU
ODJHVWLySHUzHQFDSFDVHVSHUPHWQRVHSDUDUVLHO5'KRREOLJD

(QGHUURF5HKDELOLWDFLy
$PSOLDFLy
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(QGHUURF5HKDELOLWDFLy
$PSOLDFLy
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GRFXPHQWDFLyJUjILFD

*(67,Ð IRUDREUD HOVUHVLGXVHVJHVWLRQDUDQIRUDG REUDD
'HJXW D OD PDQFD G HVSDL OHV RSHUDFLRQV GH VHSDUDFLy GH UHVLGXV OHV
UHDOLW]DUjIRUDGHO REUDXQJHVWRUDXWRULW]DW



,QVWDOăODFLRQVGHUHFLFODWJHLRYDORULW]DFLy



'LSzVLWDXWRULW]DWGHWHUUHVHQGHUURFVLUXQHVGHODFRQVWUXFFLy

VL

7LSXVGHUHVLGXL1RPDGUHoDLFRGLGHJHVWRUGHOUHVLGX
WLSXVGHUHVLGX
JHVWRU
DGUHoD

5XQHV

FRGLGHOJHVWRU

'LSzVLWFRQWURODWGH&DVWHOODUGHO9DOOpV
FWUD3HGUHUD9DOOVDOHQWFSN
(

35(6683267
6 KDFRQVLGHUDWSHOFjOFXOGHOSUHVVXSRVWHVWLPDWLX

&RVWRV

/HVSUHYLVLRQVGHVHSDUDFLyGHO DSDUWDWGHJHVWLyL

&ODVVLILFDFLyDREUDHQWUH½P

8QHVSRQMDPHQWPLJGHWRWWLSXVGHUHVLGXGHO

7UDQVSRUWHQWUH½P PtQLP½




/DGLVWjQFLDPLWMDQDDODERFDGRU.P
(OVUHVLGXVHVSHFLDOVLSHULOORVRVHQELGRQVGHO
&RQWHQLGRUVGHPSHUFDGDWLSXVGHUHVLGX

$ERFDGRUUXQDQHWD VHSDUDGD HQWUH½P
$ERFDGRUUXQDEUXWD EDUUHMDW HQWUH½P




/ORJXHUGHFRQWHQLGRUVLQFOzVHQHOSUHX

*HVWRUWHUUHVHQWUH½P



(VSHFLDOV QXPWUDQVSRUWVD½WUDQVSRUW

*HVWRUWHUUHVFRQWDPLQDGHVHQWUH½P

/DJHVWLyGHWHUUHVLQFORXODVHYDFDUDFWHULW]DFLy








(OVSUHXVUHFROOLWVSHUO 2&7V KDQREWLQJXWGHOVDERFDGRUVLYDORULW]DGRUVGH&DWDOXQ\DTXHKDQVXEPLQLVWUDWGDGHV 
0DOJUDW VHU GH GLILFLO TXDQWLILFDFLy VHPSUH KL KDXUj UHVLGXV HVSHFLDOV D REUD SHU WDQW VHPSUH FDOGUj XQD SUHYLVLy GH QRPEUH GH WUDQVSRUWV SHU OD VHYD
FRUUHFWDJHVWLy
/D FDUDFWHULW]DFLy GH WHUUHV R GH TXDOVHYRO UHVLGX SHUPHW VDEHU DPE H[DFWLWXW TXLQV HOHPHQWV FRQWDPLQDQWV R QR L DPE TXLQHV SURSRUFLRQV KL VyQ SUHVHQWV
GLQVHOFRVWV KDSUHYLVWXQDFDUDFWHULW]DFLyLQGHSHQGHQWPHQWGHOYROXPGHWHUUHV&RVWGHFDGDFDUDFWHULW]DFLyHXURV

5(6,'8
([FDYDFLy

9ROXP

&ODVVLILFDFLy 7UDQVSRUW
9DORULW]DGRU$ERFDGRU



P  



 ½P



 ½P

7HUUHV







7HUUHVFRQWDPLQDGHV









 ½P

P 

 ½P



UXQDQHWD

&RQVWUXFFLy



UXQDEUXWD


 ½P

)RUPLJy





0DRQVLFHUjPLFV



3HWULVEDUUHMDWV



 ½P























0HWDOOV











)XVWD











9LGUHV











3OjVWLFV











3DSHULFDUWUy











*XL[RVLQRHVSHFLDOV











$OWUHV





3HULOORVRV(VSHFLDOV




















(OHPHQWV$X[LOLDUV
&DVHWHVG HPPDJDW]HPDWJH



&RPSDFWDGRUHV



0DW[XFDGRUDGHSHWULV



$OWUHVWLSXVGHFRQWHQLGRUV SHUFRQWHQLUOLTXLGVEHXUDGHVGHIRUPLJyHWF





(OSUHVVXSRVWHVWLPDWLXGHODJHVWLyGHUHVLGXVpVGH

(OYROXPGHOVUHVLGXVpVGH

(OSUHVVXSRVWGHODJHVWLyGHUHVLGXVpVGH

 ½


 P

6HJRQVDPLGDPHQWV HXURV

5(6,'86(QGHUURF5HKDELOLWDFLyL$PSOLDFLy2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD&ROăOHJLG·$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\DIHEUHU9 )RQW *XLDG DSOLFDFLyGHO'HFUHW3URJUDPD/,)(,7(& 

5(6,'86(QGHUURF5HKDELOLWDFLyL$PSOLDFLy2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD&ROăOHJLG·$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\DIHEUHU9 )RQW *XLDG DSOLFDFLyGHO'HFUHW3URJUDPD/,)(,7(& 

JHVWLyIRUDREUD
SUHVVXSRVW

'2&80(17$&,Ð*5),&$,167$//$&,21635(9,67(67,386,',0(16,216'(&217(1,'256'(5(6,'863(52%5(6

CONTENIDOR 9 M

3

&RQWHQLGRUP$SWHSHUDIRUPLJyFHUjPLFVSHWULVLIXVWD

CONTENIDOR 5 M

3

XQLWDWV



XQLWDWV



XQLWDWV



AMB TAPES



&RQWHQLGRUP $SWHSHUDSOjVWLFVSDSHULFDUWUyPHWDOOVLIXVWD

CONTENIDOR 5 M 3

&RQWHQLGRUP$SWHSHUDIRUPLJyFHUjPLFVSHWULVIXVWDLPHWDOOV

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

&RQWHQLGRU/$SWHSHUDSDSHULFDUWUySOjVWLFV
XQLWDWV



%LGy/$SWHSHUDUHVLGXVHVSHFLDOV
XQLWDWV


(O5HLDO'HFUHWHVWDEOHL[TXHFDOIDFLOLWDUSOjQROVGHOHVLQVWDOăODFLRQVSUHYLVWHVSHUDHPPDJDW]HPDWJHPDQHLJVHSDUDFLyLDOWUHV
RSHUDFLRQVGHJHVWLyGHOVUHVLGXVGLQVO REUDVLV HVFDX
'RQDGDODWLSRORJLDGHOSURMHFWHLSHUWDOGHQRGXSOLFDULQIRUPDFLyDTXHVWVSOjQROVG LQVWDOăODFLRQVSUHYLVWHVVyQD
(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW



$QQH[G DTXHVW(VWXGLGH*HVWLyGH5HVLGXV

VL

3RVWHULRUPHQW DTXHVWV SOjQROV SRGHQ VHU REMHFWH G DGDSWDFLy D OHV FDUDFWHUtVWLTXHV SDUWLFXODUV GH O REUD L HOV VHXV VLVWHPHV G H[HFXFLy
SUHYLDFRUGGHODGLUHFFLyIDFXOWDWLYD
$PpVGHOVHOHPHQWVGHVFULWVWDOLFRPFRQVWDDOSUHVVXSRVWDO REUDKLKDXUjDOWUHVLQVWDOăODFLRQVFRP

&DVHWHVG HPPDJDW]HPDWJH



&RPSDFWDGRUHV



0DW[XFDGRUDGHSHWULV



$OWUHVWLSXVGHFRQWHQLGRUV SHUFRQWHQLUOLTXLGVEHXUDGHVGHIRUPLJyHWF





(678','(*(67,Ð'(5(6,'86

(QGHUURF5HKDELOLWDFLy
SOHFGHFRQGLFLRQV

/HVRSHUDFLRQVGHVWLQDGHVDODWULDFODVVLILFDFLyWUDQVSRUWLGLVSRVLFLyGHOVUHVLGXVJHQHUDWVDREUDV·DMXVWDUDQDO
TXHGHWHUPLQDHO3ODGH*HVWLyGH5HVLGXVHODERUDWSHUHO&RQWUDFWLVWDDSURYDWSHUOD'LUHFFLy)DFXOWDWLYDL
DFFHSWDWSHUOD3URSLHWDW
$TXHVW3ODKDHVWDWHODERUDWHQEDVHDO (VWXGLGH*HVWLyGH5HVLGXVTXHV·LQFORXDOSURMHFWH
6LGHJXWDPRGLILFDFLRQVHQO·H[HFXFLyGHO·REUDRG·DOWUHVFDOIHUPRGLILFDFLRQVDODJHVWLyHQREUDGHOVUHVLGXV
DTXHVWHVPRGLILFDFLRQVHVGRFXPHQWDUDQSHUHVFULWLVHUDQDSURYDGHVVLV·HVFDXSHUOD'LUHFFLy)DFXOWDWLYDLVH·Q
GRQDUjFRPXQLFDFLySHUDODVHYDDFFHSWDFLyDOD3URSLHWDW

(678','(*(67,Ð'(5(6,'86

(QGHUURF5HKDELOLWDFLy
ILDQoD

2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD&ROăOHJLG·$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\DIHEUHU9 )RQW *XLDG DSOLFDFLyGHO'HFUHW3URJUDPD/,)(,7(&

5(6,'86(QGHUURF5HKDELOLWDFLyL$PSOLDFLy2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD&ROăOHJLG·$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\DIHEUHU9 )RQW *XLDG DSOLFDFLyGHO'HFUHW3URJUDPD/,)(,7(&

WqFQLTXHV

),$1d$
),$1d$081,&,3$/6(*216'(&5(7

3HUOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOSURMHFWHGHFRPV H[HFXWDUjO REUDLGRQDGHVOHVRSHUDFLRQVGHPLQLPLW]DFLyDEDQV
GHVFULWHVHOFjOFXOLQLFLDOGHJHQHUDFLyGHUHVLGXVDHIHFWHVGHOFjOFXOGHODILDQoDV HVWLPDTXHHVSRGUjUHGXLUHQ
XQSHUFHQWDWJHGHO

3UHYLVLyLQLFLDOGHO (VWXGL

3HUFHQWDWJHGHUHGXFFLySHU
PLQLPLW]DFLy

7RWDOH[FDYDFLy WRQHV

3UHYLVLyILQDOGH
O (VWXGL

 7

 7

 7

7RWDOFRQVWUXFFLyLHQGHUURF WRQHV

 

 7

6LSHUOHVSUHYLVLRQVGHO3ODGHJHVWLyGHUHVLGXV TXHKDG HODERUDUHOFRQWUDFWLVWD HVPRGLILTXHQOHVSUHYLVLRQVGH
JHQHUDFLyGHUHVLGXVSHUFDXVDGHPRGLILFDFLyGHOVSURFHGLPHQWVGHWUHEDOORHQO H[HFXFLyGHOHVREUHVDTXHVW
GRFXPHQWV DFWXDOL]DUjLOHVQRYHVGDGHVHVIDUDQDUULEDUD

/ $MXQWDPHQWG GH 5XEt
&jOFXOGHODILDQoD
5HVLGXVG H[FDYDFLy
5HVLGXVGHFRQVWUXFFLyLHQGHUURF

 7

 HXURV7

 HXURV

 7

 HXURV7

 HXURV

3(6727$/'(/65(6,'86
7RWDOILDQoD

 7RQHV
 HXURV

7UDVYDVVDUOHVGDGHVGHOVWRWDOVG H[FDYDFLyLFRQVWUXFFLyGHOD3UHYLVVLyILQDOGH/ (VWXGL DSDUWDWVXSHULRU
)LDQoDPtQLPD½

(Q OD IDVH G·REUD QRYD HV YROHQ SUHQGUH PHVXUHV SHU WDO GH PLQLPLW]DUQH HO YROXP L
SHUPHWUHODVHYDUHYDORULW]DFLyRUHFLFODWJH$L[zpVSRVVLEOHVLHVWpHQFRPSWHGHVGHOD
IDVH GH UHGDFFLy GHO SURMHFWH L HV GXHQ D WHUPH XQD VqULH GH PHVXUHV GXUDQW OD
SODQLILFDFLy L O·H[HFXFLy GH O·REUD $TXHVWD UHGXFFLy UHSHUFXWHL[ HQ PLOORUHV
PHGLDPELHQWDOV FRP OD UHGXFFLy GH O·LPSDFWH JHQHUDW SHO SURSL IHW GH GLSRVLWDU PHQ\V
UHVLGXV HQ HO PHGL R OD UHGXFFLy GHOV WUDQVSRUWV D O·DERFDGRU R FHQWUDO UHFLFODGRUD SHU
FLWDUQHDOJXQHV

$TXHVWHVPHVXUHVTXHHVGHWDOOHQDFRQWLQXDFLyHVGLVWLQJHL[HQVHJRQVODIDVHGHOSURFpV
FRQVWUXFWLX

(QIDVHGH3URMHFWHV·KDQWLQJXWHQFRPSWHOHVVHJHQWVPHVXUHV
(QHOSURMHFWHV·KDSUHYLVWODTXDQWLWDWLQDWXUDOHVDGHOVUHVLGXVTXHHVJHQHUDUDQ
(Q OHV GLYLVLRQV LQWHULRUV V·KD RSWDW SHU VLVWHPHV GH WDQFDPHQW SUHIDEULFDW GH
FDUWUy JXL[ $PE DL[z HV PLQLPLW]D O·~V GHO JXL[ PDWHULDO TXH JHQHUD JUDQ
TXDQWLWDW GH UHVLGX GH GLItFLO YDORULW]DFLy L TXH D PpV SRW SHUMXGLFDU DOWUHV
VREUDQWV
/·HVWUXFWXUD V·KD GLVVHQ\DW SURFXUDQW RSWLPLW]DU OD VHFFLy UHVLVWHQW SHU WDO
G·HPSUDUPHQ\VTXDQWLWDWGHPDWHULDO
6·KD OLPLWDW L FRQWURODW OD XWLOLW]DFLy GH PDWHULDOV SRWHQFLDOPHQW Wz[LFV WDOV FRP
IOXwGLILFDQWVGHVHQFRIUDQWVOtTXLGVGHFXUDGHOIRUPLJySLQWXUHVHWF

(QIDVHGH3URJUDPDFLyG·2EUDV·KDXUDQGHWHQLUHQFRPSWHHOVVHJHQWVFULWHULV
6·LQFORXUDQ OHV SURSRVWHV GHO FRQVWUXFWRU TXH WLQJXLQ SHU ILQDOLWDW PLQLPLW]DU
UHXWLOLW]DULFODVVLILFDUHOVUHVLGXVG·REUD
6·KDXUjGHSUHYHXUHXQHVSDLSHUO·DSOHFGHOVPDWHULDOVIRUDGH]RQHVGHWUjIHF
GH O·REUD GH PDQHUD TXH DTXHVWV URPDQJXLQ EHQ HPEDODWV L SURWHJLWV ILQV DO
PRPHQWGHODVHYDXWLOLW]DFLy
/D SODQLILFDFLy GH O·REUD KD GH SDUWLU GH OHV H[SHFWDWLYHV GH PLQLPLW]DFLy R
UHXWLOLW]DFLy GHUHVLGXVGHILQLWVHQHO3ODLGLVSRVDUG·XQGLUHFWRULGHOVFRPSUDGRUV
GHOVUHVLGXVHOVYHQHGRUVGHPDWHULDOVUHXWLOLW]DWVLHOVUHFLFODGRUVPpVSUz[LPV
6·KDXUj GH WHQLU HVSHFLDO FXUD HQ OD FRUUHFWD JHVWLy GHOV UHVLGXV SRWHQFLDOPHQW
SHULOORVRVTXHHVJHQHULQ
(O SHUVRQDO GH O·REUD V·KD GH IRUPDU GH PDQHUD VXILFLHQW VREUH HOV DVSHFWHV
PHGLDPELHQWDOV L OHJLVODWLXV QHFHVVDULV LJXDOPHQW VH O·KD G·LQIRUPDU GH
O·H[LVWqQFLDGHO3ODGH*HVWLyGH5HVLGXVSHUWDOGHSRGHUGRQDUOLFRPSOLPHQWL
GXUDWHUPHOHVWDVTXHVTXHV·KLGHILQHL[HQ

(QIDVHG·([HFXFLyG·2EUDV·KDXUDQGHWHQLUHQFRPSWHHOVVHJHQWVFULWHULV
'XUDQWO·REUDHVIRPHQWDUjO·LQWHUqVSHUUHGXLUHOVUHFXUVRVXWLOLW]DWVLHOVYROXPVGH
UHVLGXVRULJLQDWVHQWUHHOSHUVRQDOGHO·REUD
(V FRPSURYDUj TXH WRWV DTXHOOV TXH LQWHUYHQHQ D O·REUD FRQHJXLQ OHV VHYHV
REOLJDFLRQVHQUHODFLyDPEHOVUHVLGXVLTXHDFRPSOHL[LQOHVGLUHFWULXVGHO3OD
6·DSOLFDUDQ OHV RSHUDFLRQV GH UHXWLOLW]DFLy GH UHVLGXV HVWDEOHUWHV HQ OHV IDVHV GH
SURMHFWHLGHSURJUDPDFLy
6·LQFUHPHQWDUj GH IRUPD SUXGHQW HO QRPEUH GH YHJDGHV TXH HOV PLWMDQV
DX[LOLDUVHVSRVLQDO·REUDMDTXHXQFRSXVDWVHVFRQYHUWHL[HQHQUHVLGXV
6·HVWDEOLUjOD]RQDSURWHJLGDG·DSOHFGHPDWHULDOVTXHV·KDGHILQLWHQODIDVHGH
SURJUDPDFLyG·REUD
3HU D OD FRUUHFWD FODVVLILFDFLy GHOV UHVLGXV HV GLVSRVDUj GHOV FRQWHQLGRUV
DGHTXDWV D FDGD IUDFFLy /D VHSDUDFLy VHOHFWLYD HV IDUj HQ HO PDWHL[ PRPHQW
TXHHVJHQHULHOUHVLGX
(V VXSHUYLVDUj HO PRYLPHQW GHO UHVLGX GH IRUPD TXH QR HQ TXHGLQ UHVWHV
LQFRQWURODGHVSHUO·REUD
(OV UHVLGXV OtTXLGV L RUJjQLFV HV GLSRVLWDUDQ HQ FRQWHQLGRUV VDFV R GLSzVLWV
DGHTXDWVSHUWDOTXHQRHVPHVFOLQIjFLOPHQWDPEG·DOWUHV
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(V PDQWLQGUj HO VHJXLPHQW SUHYLVW VREUH HOV PDWHULDOV SRWHQFLDOPHQW SHULOORVRV
VHSDUDQWORV HQ HO PRPHQW HQ TXq HV JHQHUHQ L GLSRVLWDQWORV GHJXGDPHQW
FODVVLILFDWV L SURWHJLWV HQ HPSODoDPHQWV HVSHFtILFV GH O·REUD ILQV TXH XQ JHVWRU
DXWRULW]DWHQFRPSOHWLODYDORULW]DFLy
(OVUHFLSLHQWVFRQWHQLGRUVGHUHVLGXVHVWUDQVSRUWDUDQFREHUWV

$FRQWLQXDFLyHVSODQWHJHQOHVPHVXUHVUHFRPDQDGHVSHUDODSUHYHQFLyHQODJHQHUDFLy
GH UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L HQGHUURF $ PpV HV GHVFULX OD PDQHUD PpV FRQYHQLHQW
G·HPPDJDW]HPDU OHV PDWqULHV SULPHV G·REUD OD VHYD DSOLFDFLy FRQWULEXLUj D UHGXLU OD
TXDQWLWDWGHUHVLGXVSHUUHEXLJRGHWHULRUDPHQWLQQHFHVVDULGHPDWHULDOV

7HUUHVLSHWULVGHODH[FDYDFLy
0HVXUHV
6·DMXVWDUDQ D OHV GLPHQVLRQV HVSHFtILTXHV GHO 3URMHFWH HQ TXDQW DOV 3OjQROV GH
)RQDPHQWDFLyLVHJXLQWOHVSDXWHVGHO(VWXGL*HRWqFQLFGHOVzORQHVSURFHGLUjD
H[FDYDU
(PPDJDW]HPDWJH
6REUH XQD EDVH GXUD SHU D PLQLPLW]DU HO GHVDSURILWDPHQW 6HSDUDU GH
FRQWDPLQDQWVSRWHQFLDOV

5&'GHQDWXUDOHVDSqWULD
0HVXUHV
6·HYLWDUjODJHQHUDFLyGHORVPDWHL[RVFRPDVREUDQWVGHSURGXFFLyHQHOSURFpV
GH IDEULFDFLy WRUQDQW HQ OD PHVXUD GHO SRVVLEOH DO VXEPLQLVWUDGRU OHV SDUWV GHO
PDWHULDOTXHQRV·KDJLQGHFROăORFDU
(PPDJDW]HPDWJH
6REUH XQD EDVH GXUD SDUD PLQLPLW]DU HO GHVDSURILWDPHQW HV GLVSRVDUj GH
FRQWHQLGRUVGHPSDUDDODVHJUHJDFLy6HSDUDUGHFRQWDPLQDQWVSRWHQFLDOV

5HVLGXVGHJUDYDURTXHVWULWXUDGHVVRUUDLDUJLOD
0HVXUHV
6·LQWHQWDUj HQ OD PHVXUD GH OR SRVVLEOH UHGXLUORV D IL G·HFRQRPLW]DUODIRUPDGH
FROăORFDFLyLH[HFXFLy(VUHXWLOLW]DUjODPDMRUSDUWGHOSRVVLEOHGLQVODSUzSLDREUD
(PPDJDW]HPDWJH
6REUH XQD EDVH GXUD SDUD PLQLPLW]DU HO GHVDSURILWDPHQW HV GLVSRVDUj GH
FRQWHQLGRUVGHPSDUDDODVHJUHJDFLy6HSDUDUGHFRQWDPLQDQWVSRWHQFLDOV

)RUPLJy
0HVXUHV
6·LQWHQWDUj HQ OD PHVXUD GH OR SRVVLEOH XWLOLW]DU OD PDMRU TXDQWLWDW IDEULFDGD HQ
SODQWHVGHO·HPSUHVDVXEPLQLVWUDGRUD6LH[LVWtVHQDOJXQPRPHQWVREUDQWV·KDXUj
G·XWLOLW]DUHQSDUWVGHO·REUDTXHHVUHVHUYLQSHUDTXHVWVPHQHVWHUVSHUH[HPSOH
VROHUHVHQSODQWDEDL[DRVRWHUUDQLVYRUHUHVHWF
(PPDJDW]HPDWJH
6REUH XQD EDVH GXUD SDUD PLQLPLW]DU HO GHVDSURILWDPHQW HV GLVSRVDUj GH
FRQWHQLGRUVGHPSDUDDODVHJUHJDFLy6HSDUDUGHFRQWDPLQDQWVSRWHQFLDOV

5HVWHVGHPDRQVWHXOHVLPDWHULDOVFHUjPLFV
0HVXUHV
+DXUDQGHQHWHMDUVHGHOHVSDUWVDJORPHUDQWVLDTXHWHVUHVWHVHVUHXWLOLW]DUDQSHU
DOVHXUHFLFODW
6·DSRUWDUjWDPEpDO·REUDHQOHVFRQGLFLRQVSUHYLVWHVHQHOVHXHQYDVDWDPEHO
QXPHUR MXVW VHJRQV OD GLPHQVLy GHWHUPLQDGD HQ HO 3URMHFWH L DEDQV GH OD VHYD
FROăORFDFLy VHJXLU OD SODQLILFDFLy FRUUHVSRQHQW DPE OD ILQDOLWDW G·HYLWDU HO PtQLP
QXPHURGHUHWDOOVLHOHPHQWVVREUDQWV
(PPDJDW]HPDWJH
(PPDJDW]HPDUHOVHPEDODWJHVRULJLQDOVILQVDOPRPHQWGHVHUXWLOLW]DWV
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0HVFOHVELWXPLQRVHV
0HVXUHV
(VGHPDQDUDQSHUDOVHXVXEPLQLVWUDPHQWODTXDQWLWDWMXVWDHQGLPHQVLyLH[WHQVLy
SHUHYLWDUVREUDQWVLQQHFHVVDULV
(PPDJDW]HPDWJH
6HQVHUHFRPDQDFLRQVHVSHFtILTXHV

)XVWD
0HVXUHV
(V UHSODQWHMDUj MXQWDPHQW DPE O·RILFLDO GH IXVWHULD DPE OD ILQDOLWDW G·XWLOLW]DU HO
PHQRUQRPEUHGHSHFHVLHVSXJXLHFRQRPLW]DUHOVHXFRQVXP
(PPDJDW]HPDWJH
(Q XQ OORF FREHUW SURWHJLW VHPSUH GH OD SOXMD 6·XWLOLW]DUDQ FRQWHQLGRUV DPE
FDUWHOOVLGHQWLILFDWLXVSHUDL[tHYLWDUODEDUUHMDGHPDWHULDOV

(OHPHQWVPHWjOăOLFV LQFORVRVDOLDWJHV 
0HVXUHV
6·DSRUWDUj D O·REUD DPE HO QXPHUR MXVW VHJRQV OD GLPHQVLy GHWHUPLQDGD HQ HO
3URMHFWH L DEDQV GH OD VHYD FROăORFDFLy VHJXLU ODSODQLILFDFLyFRUUHVSRQHQWDPE
ODILQDOLWDWG·HYLWDUHOPtQLPQXPHURGHUHWDOOVLHOHPHQWVVREUDQWV
(PPDJDW]HPDWJH
(QXQOORFFREHUWXWLOLW]DQWHOVHPEDODWJHVRULJLQDOVILQVHOPRPHQWGHOVHX~V3HU
DDTXHVWJUXSGHUHVLGXVHVGLVSRVDUDQFRQWHQLGRUVSHUDODVHYDVHSDUDFLy

5HVLGXVSOjVWLFV
0HVXUHV
(QTXDQWDOHVFDQRQDGHVGHPDWHULDOSOjVWLF 3(39&33 HVGHPDQDUDQSHU
DOVHXVXEPLQLVWUDPHQWODTXDQWLWDWORPpVDMXVWDGDSRVVLEOH
(V VROăOLFLWDUj DOV VXEPLQLVWUDGRUV TXH DSRUWLQ HO PDWHULDO D O·REUD DPE HO PHQRU
Q~PHURG·HPEDODWJHVUHQXQFLDQWDOGHFRUDWLXRVXSHUIOX
(PPDJDW]HPDWJH
8WLOLW]DUVHSDUDGRUVSHUDFDQRQDGHVSHUHYLWDUTXHURGLQ
3HUDOWUHVPDWDULHVSULPHVGHSOjVWLFHPPDJDW]HPDUHQHOVHPEDODWJHVRULJLQDOV
ILQV HO PRPHQW GHO VHX ~V 6·XELFDUDQ GLQV GH O·REUD FRQWHQLGRUV SHU DO VHX
HPPDJDW]HPDWJH
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$ O·REUD HV SURFHGLUj D IHU OD JHVWLy PtQLPD GH VHSDUDFLy VHOHFWLYD GHOV UHVLGXV GH
FRQVWUXFFLyIRUPDGDSHUODVHJUHJDFLyGHOVUHVLGXVLQHUWVGHOVUHVLGXV1R(VSHFLDOVLGHOV
5HVLGXV(VSHFLDOV DTXHVWV~OWLPVVHJRQVOHJLVODFLyHVSHFtILFDYLJHQW 
(V SURFHGLUj D GLSRVLWDU HOV UHVLGXV XQ FRS VHOHFFLRQDWV D FHQWUHV GH YDORULW]DFLy GH
UHVLGXVDXWRULW]DWV UHFLFODGRUVGHSOjVWLFGHIXVWDGHPHWDOOGHSDSHULFDUWUyHWF HQ
IXQFLyGHOHVSRVVLELOLWDWVTXHRIHUHL[LO·HQWRUQ
(QHOVFDVRVTXHQRVLJXLYLDEOHODFODVVLILFDFLyVHOHFWLYDHQRULJHQpVREOLJDWRULGHULYDUHOV
UHVLGXVEDUUHMDWV LQHUWVLQRHVSHFLDOV FDSDLQVWDOăODFLRQVRQHVIDFLXQWUDFWDPHQWSUHYLL
GHVG·RQHOUHVLGXSXJXLVHUILQDOPHQWWUDPqVDXQJHVWRUDXWRULW]DWSHUODVHYDYDORULW]DFLy

6HSDUDFLyVHJRQVWLSRORJLDGHUHVLGXV

(QREUDHVIDUjODVHSDUDFLyGHUHVLGXVDEDVHGHFRQWHQLGRUVGLIHUHQFLDWV
(VSUHYHXUjHQREUDXQDVHSDUDFLyGHOHVVHJHQWVIUDFFLRQV
3HWULVREUDGHIjEULFDLIRUPLJy
0HWDOOV
)XVWHV
3OjVWLFV
3RWHQFLDOPHQWSHULOORVRV
(VSHFLDOV
;=RQDKDELOLWDGDSHOV5HVLGXV(VSHFLDOV DPEWDQWVELGRQVFRPFDOJXL 
/D OHJLVODFLy GH 5HVLGXV (VSHFLDOV REOLJD D WHQLU XQD ]RQD DGHTXDGD
SHU D O·HPPDJDW]HPDWJH G·DTXHVW WLSXV GH UHVLGX (QWUH G·DOWUHV
UHFRPDQDFLRQVHVGHVWDTXHQOHVVHJHQWV
 QRHVWLQGUDQHPPDJDW]HPDWDO·REUDPpVGHPHVRV
 HO FRQWHQLGRU GH UHVLGXV HVSHFLDOV KDXUj GH VLWXDUVH HQ XQ OORF SOD L
IRUD GHO WUjQVLW KDELWXDO GH OD PDTXLQjULD G·REUD SHU WDO G·HYLWDU
YHVVDPHQWVDFFLGHQWDOV
 VHQ\DOLW]DUFRUUHFWDPHQWHOVGLIHUHQWVFRQWHQLGRUVRQV·KDJLQGHVLWXDU
HOV HQYDVRV GHOV SURGXFWHV (VSHFLDOV WHQLQW HQ FRPSWH OHV
LQFRPSDWLELOLWDWV VHJRQV HOV VtPEROV GH SHULOORVLWDW UHSUHVHQWDWV HQ OHV
HWLTXHWHV
 WDSDUHOVFRQWHQLGRUVLSURWHJLUORVGHODSOXMDODUDGLDFLyHWF
 HPPDJDW]HPDU HOV ELGRQV TXH FRQWHQHQ OtTXLGV SHULOORVRV ROLV
GHVHFRIUDQWVHWF HQSRVLFLyYHUWLFDOLVREUHFXEHWHVGHUHWHQFLyGH
OtTXLGVSHUWDOG·HYLWDUIXLWHV
 LPSHUPHDELOLW]DU HO WHUUD RQ HV VLWXwQ HOV FRQWHQLGRUV GH UHVLGXV
HVSHFLDOV
,QHUWV
;FRQWHQLGRUSHULQHUWVEDUUHMDWVFRQWHQLGRUSHULQHUWVIRUPLJy
FRQWHQLGRUSHULQHUWVFHUjPLFDFRQWHQLGRUSHUDOWUHVLQHUWV
FRQWHQLGRUR]RQDG·DSOHFSHUWHUUHVTXHYDQDDERFDGRU
1R
;FRQWHQLGRUSHUPHWDOOFRQWHQLGRUSHUIXVWD
HVSHFLDOV
;FRQWHQLGRUSHUSOjVWLF;FRQWHQLGRUSHUSDSHULFDUWUy
FRQWHQLGRUSHUODUHVWDGHUHVLGXV1R(VSHFLDOVEDUUHMDWV
FRQWHQLGRUSHU7276HOVUHVLGXV1R(VSHFLDOVEDUUHMDWV
,QHUWV1R
,QHUWV1RHVSHFLDOVFRQWHQLGRUDPE,QHUWVL1R(VSHFLDOV%DUUHMDWV
QRPpVTXDQVLJXLWqFQLFDPHQWLQYLDEOH(QDTXHVWFDVGHULYDUKRDXQJHVWRUTXHOLIDFLXQWUDFWDPHQWSUHYL 
(VSHFLDOV

5HFLFODWJHGHUHVLGXVSHWULVLQHUWVHQODSUzSLDREUD

1RHVSUHYHXUHFLFODUQLUHXWLOLW]DUUHVLGXVSHWULVHQHOPDWHL[HPSODoDPHQW

6HQ\DOLW]DFLyGHOVFRQWHQLGRUV

(OV FRQWHQLGRUV HV VHQ\DOLW]DUDQ HQ IXQFLy GHO WLSXV GH UHVLGX TXH
FRQWLQJXLQG·DFRUGDPEODVHSDUDFLyVHOHFWLYDSUHYLVWD
,QHUWV
5HVLGXVDGPHVRVFHUjPLFDIRUPLJySHGUHVHWF
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1RHVSHFLDOV 5HVLGXVDGPHVRVIXVWDPHWDOOSOjVWLFSDSHULFDUWUyFDUWUyJXL[HWF
EDUUHMDWV
&DUWHOOHVSHFtILFSHUFDGDIUDFFLy
)XVWDIHUUDOODSDSHULFDUWUySOjVWLFFDEOHVHOqFWULFV






5HVLGXVDGPHVRV(VSHFLDOV
/·HPPDJDW]HPDWJH GHOV 5HVLGXV (VSHFLDOV HV IDUj VHJRQV OD QRUPDWLYD
YLJHQW$O·KRUDG·HPPDJDW]HPDUORHVWLQGUDQHQFRPSWHHOVVtPEROVGH
SHULOORVLWDW TXH LGHQWLILTXHQ D FDGDVFXQ L VHQ\DOLW]DU HOV ELGRQV R
FRQWHQLGRUVG·DFRUGDPEODOHJLVODFLyGHUHVLGXV(VSHFLDOV

(VSHFLDOV
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/HV GHWHUPLQDFLRQV SDUWLFXODUV D LQFORXUH HQ HO 3OHF GH 3UHVFULSFLRQV 7qFQLTXHV GHO
3URMHFWHHQUHODFLyDPEO·HPPDJDW]HPDWJHPDQLSXODFLyVHSDUDFLyLDOWUHVRSHUDFLRQV
GHJHVWLyGHOVUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLHQGHUURFHQREUDHVGHVFULXHQDFRQWLQXDFLy

$PEFDUjFWHU*HQHUDO
*HVWLyGHUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLGHPROLFLy
*HVWLyGHUHVLGXVVHJRQV5'L'HFUHWUHDOLW]DQWVHODVHYDLGHQWLILFDFLy
G·DFRUG D OD /OLVWD (XURSHD GH 5HVLGXV SXEOLFDGD SHU 2UGUH 0$0 GH  GH
)HEUHUROHVVHYHVPRGLILFDFLRQVSRVWHULRUV
/D VHJUHJDFLy WUDFWDPHQW L JHVWLy GH UHVLGXV HV UHDOLW]DUj PLWMDQoDQW HO WUDFWDPHQW
FRUUHVSRQHQW SHU SDUW G·HPSUHVHV KRPRORJDGHV PLWMDQoDQW FRQWHQLGRUV R VDFV
LQGXVWULDOVTXHFRPSOLUDQOHVHVSHFLILFDFLRQVTXHHVWDEOHL[ODQRUPDWLYD

&HUWLILFDFLyGHOVPLWMDQVHPSUDWV
eV REOLJDFLy GHO FRQWUDFWLVWD SURSRUFLRQDU D OD 'LUHFFLy )DFXOWDWLYD GH O·REUD L D OD
3URSLHWDW HOV FHUWLILFDWV GHOV FRQWHQLGRUV HPSUDWV DL[t FRP HOV SXQWV GH GLVSRVLFLy ILQDO
DPEGyV HPHVRV SHU HQWLWDWV DXWRULW]DGHV L KRPRORJDGHV SHU OD *HQHUDOLWDW GH
&DWDOXQ\D

1HWHMDGHOHVREUHV
eVREOLJDFLyGHO&RQWUDFWLVWDPDQWHQLUQHWHVOHVREUHVLHOVVHXVYROWDQWVWDQWGHGHL[DOOHV
FRPGHPDWHULDOVVREUDQWVUHWLUDUOHVLQVWDOăODFLRQVSURYLVLRQDOVTXHQRVLJXLQQHFHVVjULHV
DL[tFRPH[HFXWDUWRWHVOHVIHLQHVLDGRSWDUOHVPHVXUHVTXHVLJXLQDSURSLDGHVSHUDTXH
O·REUDSUHVHQWLXQERQDVSHFWH

$PEFDUjFWHU3DUWLFXODU
$FWXDFLRQV SUqYLHV DOV HQGHUURFV HV UHDOLW]DUj O·HVWLQWRODPHQW DSXQWDODPHQWV HWFGH
OHV SDUWV R HOHPHQWVSHULOORVRVWDQWHQODSUzSLDFRPHQOHVHGLILFDFLRQVYHwQHV&RPD
QRUPD JHQHUDO V·HIHFWXDUj UHWLUDQW HOV HOHPHQWV FRQWDPLQDQWV LR SHULOORVRV WDQW DYLDW
FRPVLJXLSRVVLEOHDL[tFRPHOVHOHPHQWVDFRQVHUYDURYDOXRVRV$FRQWLQXDFLyV·DFWXDUj
GHVPXQWDQWDTXHOOHVSDUWVDFFHVVLEOHVGHOHVLQVWDOăODFLRQVIXVWHULDLDOWUHVHOHPHQWVTXH
DL[tKRSHUPHWLQ)LQDOPHQWV·HQGHUURFDUjODUHVWD

(OGLSzVLWLHPPDJDW]HPDWJHWHPSRUDOGHUHVLGXVHVIDUjREpHQVDFVLQGXVWULDOV LJXDOV
R LQIHULRUV D P  FRQWHQLGRUV PHWjOăOLFV HVSHFtILFV DPE OD XELFDFLy L FRQGLFLRQDPHQW
TXH H[LJHL[LQ OHV QRUPDWLYHV PXQLFLSDOV (O GLSzVLW GH UHVLGXV KDXUDQ G·HVWDU HQ OORFV
VHQ\DOLW]DWVLVHJUHJDWVGHODUHVWDGHUHVLGXV

(OGLSzVLWWHPSRUDOSHU5&'VYDORULW]DEOHV IXVWHVSOjVWLFVIHUUDOODHWF TXHHVUHDOLW]LHQ
FRQWHQLGRUV V·KDXUj GH VHQ\DOLW]DU L VHJUHJDU GH OD UHVWD GH UHVLGXV GH PDQHUD
DGHTXDGD

(OV FRQWHQLGRUV KDXUDQ G·HVWDU SLQWDWV HQ FRORUV TXH GHVWDTXLQ OD VHYD YLVLELOLWDW
HVSHFLDOPHQWGXUDQWODQLWLFRPSWDUDPEXQDEDQGDPDWHULDOUHIOHFWDQWGHDOPHQ\V
 FP D OR OODUJ GH WRW HO VHX SHUtPHWUH (Q HOV PDWHL[RV KD GH ILJXUDU OD VHJHQW
LQIRUPDFLy UDy VRFLDO &,) WHOqIRQ GHO WLWXODU GHO FRQWHQLGRUHQYjV L HO Q~PHUR GH
LQVFULSFLy HQ HO 5HJLVWUH GH 7UDQVSRUWLVWHV GH 5HVLGXV  'LWD LQIRUPDFLy WDPEp KDXUj GH
TXHGDU UHOD[DGD HQ HOV VDFV LQGXVWULDOV L DOWUHV HOHPHQWV GH FRQWHQFLy D WUDYpV
G·DGKHVLXVSODTXHVHWF

(O UHVSRQVDEOH GH O·REUD D OD TXH GyQD VHUYHL HO FRQWHQLGRU DGRSWDUj OHV PHVXUHV
QHFHVVjULHV SHU HYLWDU HO GLSzVLW GH UHVLGXV DOLHQV D O·REUD (OV FRQWHQLGRUV URPDQGUDQ
WDSDWV R FREHUWV FRP D PtQLP IRUD GH O·KRUDUL GH WUHEDOO SHU HYLWDU HO GLSzVLW GH UXQD
DOLHQDDO·REUD
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(Q O·HTXLS G·REUD V·HVWDEOLUDQ HOV PLWMDQV KXPDQV WqFQLFV LSURFHGLPHQWVGHVHSDUDFLy
SHUFDGDWLSXVGH5&'

(VFRPSOLUDQHOVFULWHULVPXQLFLSDOHVWDEOHUWV RUGHQDQFHV HVSHFLDOPHQWVLREOLJXHQD
ODVHSDUDFLyHQRULJHQGHGHWHUPLQDGHVPDWqULHVREMHFWHGHUHFLFODWJH(QDTXHVW~OWLP
FDVHOFRQWUDFWLVWDKDXUjGHUHDOLW]DUXQDYDORUDFLyHFRQzPLFDGHOHVFRQGLFLRQVHQOHV
TXHpVYLDEOHDTXHVWDRSHUDFLy&DOGUjFRQVLGHUDUOHVSRVVLELOLWDWVUHDOVGHGXUDWHUPH
DTXHVWD RSHUDFLy TXH O·REUD R FRQVWUXFFLy KR SHUPHWL L TXH GLVSRVL GH SODQWHV GH
UHFLFODWJHJHVWRUV DXWRULW]DWV DGLHQWV  /D ') VHUj OD UHVSRQVDEOH ~OWLPD GH OD GHFLVLy
TXH FDOJXL SUHQGUH UHVSHFWH D DTXHVW WHPD L GH OD VHYD MXVWLILFDFLy GDYDQW GH OHV
DXWRULWDWVSHUWLQHQWV

(Q OD FRQWUDFWDFLy GH OD JHVWLy GH 5&'V FDO DVVHJXUDU TXH HO GHVWt ILQDO SODQWD GH
UHFLFODWJH DERFDGRU LQFLQHUDGRUD FHQWUH GH UHFLFODWJH  VLJXLQ FHQWUHV DXWRULW]DWV
ÔQLFDPHQW HV FRQWUDFWDUDQ WUDQVSRUWLVWHV R JHVWRUV DXWRULW]DWV  6·KDXUj GH UHDOLW]DU XQ
HVWULFWH FRQWURO GRFXPHQWDO GH PDQHUD TXH HOV WUDQVSRUWLVWHV L HOV JHVWRUV GH UHVLGXV
KDXUDQG·DSRUWDUHOVYDORUVGHFDGDUHWLUDGDLHQWUHJDDOVHXGHVWtILQDO
3HUDTXHOOVUHVLGXV WHUUHVSHWULV TXHVLJXLQXWLOLW]DWVHQDOWUHVREUHVRSURMHFWHVV·KDXUj
G·DFUHGLWDUDSRUWDQWGRFXPHQWVTXHMXVWLILTXLQHOGHVWtILQDO

/DJHVWLy WDQWGRFXPHQWDOFRPRSHUDWLYD GHOVUHVLGXVSHULOORVRVTXHHVWURELQHQXQD
REUD G·HQGHUURF R TXH HV JHQHULQ HQ XQD REUD GH QRYD SODQWD HV UHJLUj VHJRQV OD
OHJLVODFLyYLJHQWODOHJLVODFLyDXWRQzPLFDLHOVUHTXLVLWVGHOHVRUGHQDQFHVORFDOV
$L[tPDWHL[HOVUHVLGXVGHFDUjFWHUXUEjJHQHUDWVHQOHVREUHV UHVWVGHPHQMDUHQYDVRV
OORWVGHIRVVHVVqSWLTXHV VHUDQJHVWLRQDWVG·DFRUGDPEHOVSUHFHSWHVPDUFDWVSHUOD
OHJLVODFLyLDXWRULWDWPXQLFLSDO

(Q HO FDV GHOV UHVLGXV DPE DPLDQW HV VHJXLUDQ HOV SDVVRV PDUFDWV SHU OD 2UGUH
0$0 SHU OD TXH HV SXEOLTXHQ OHV RSHUDFLRQV GH YDORULW]DFLy L HOLPLQDFLy GH
UHVLGXVLODOOLVWDHXURSHDGHUHVLGXV(QTXDOVHYROFDVVHPSUHHVFRPSOLUDQHOVSUHFHSWHV
GLFWDWV SHU HO 5HLDO 'HFUHW  VREUH OD SUHYHQFLy \ OD UHGXFFLy GH OD
FRQWDPLQDFLy GHO PHGL DPELHQW SURGXwGD SHU O·DPLQDW DL[t FRP OD OHJLVODFLy ODERUDO
G·DSOLFDFLy

/HVUHVWHVGHQHWHMDGHFDQDOHWHVFXEHVGHIRUPLJyHVWUDFWDUDQFRPDUHVLGXVLQHUWV

(QIURQW GH OD GHWHFFLy GH VzO SRWHQFLDOPHQW FRQWDPLQDW V·KDXUj G·DYLVDU D OHV
DXWRULWDWVDPELHQWDOVSHUWLQHQWVLVHJXLUOHVLQVWUXFFLRQVHVWDEOHUWHVHQODOHJLVODFLyYLJHQW

6·HYLWDUj HQ WRW PRPHQW OD FRQWDPLQDFLy DPE SURGXFWHV Wz[LFV R SHULOORVRV GHOV
SOjVWLFV L UHVWHV GH IXVWD DL[t FRP OD FRQWDPLQDFLy SHOV FRQWHQLGRUV GH UHVLGXV DPE
FRPSRQHQWVSHULOORVRV

/HV WHUUHV VXSHUILFLDOV TXH SXJXLQ WHQLU XQ ~V SRVWHULRU HU D MDUGLQHULD R UHFXSHUDFLy GH
VROV GHJUDGDWV VHUj UHWLUDGD L HPPDJDW]HPDGD GXUDQW HO PHQRU WHPSV SRVVLEOH HQ
FDYDOORQV QR VXSHULRUV D  PHWUHV 6·HYLWDUj OD KXPLWDW H[FHVVLYD OD PDQLSXODFLy L OD
FRQWDPLQDFLyDPEDOWUHVPDWHULDOV

$VSHFWHVDWHQLUHQFRPSWHHQHO3ODGH*HVWLyGH5HVLGXV
/HV RSHUDFLRQV GHVWLQDGHV D OD WULD FODVVLILFDFLy WUDQVSRUW L GLVSRVLFLy GHOV UHVLGXV
JHQHUDWV D REUDV·DMXVWDUDQDOTXHGHWHUPLQDHO3ODGH*HVWLyGH5HVLGXVHODERUDWSHO
&RQWUDFWLVWDDSURYDWSHUOD'LUHFFLy)DFXOWDWLYDLDFFHSWDWSHUOD3URSLHWDW$TXHVW3OD
KDG·HVWDUHODERUDWHQEDVHDO(VWXGLGH*HVWLyGH5HVLGXVTXHV·LQFORXDOSURMHFWH
6L GHJXW D PRGLILFDFLRQV HQ O·H[HFXFLy GH O·REUD R G·DOWUHV FDO IHU PRGLILFDFLRQV D OD
JHVWLy HQ REUD GHOV UHVLGXV DTXHVWHV PRGLILFDFLRQV HV GRFXPHQWDUDQ SHU HVFULW L VHUDQ
DSURYDGHVVLV·HVFDXSHUOD'LUHFFLy)DFXOWDWLYDLVH·QGRQDUjFRPXQLFDFLySHUODVHYD
DFFHSWDFLyDOD3URSLHWDW
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$EDQVGHOFRPHQoDPHQWGHO·REUDHOFRQWUDFWLVWDKDXUjGHUHYLVDULRPRGLILFDUO·(VWXGL
GH *HVWLy GH UHVLGXV L GHVHQYROXSDU HO 3OD FRUUHVSRQHQW (Q TXDOVHYRO FDV V·KDXUDQ GH
VHJXLUOHVSUHVFULSFLRQVSUHYLVWHVDOD1RUPDWLYDG·DSOLFDFLy
&DOGULDTXHHO3ODDGMXQWpVHOVGRFXPHQWVG·DFFHSWDFLyDPEOHVHPSUHVHVGHJHVWLyGH
UHVLGXV TXH KDXUDQ G·pVVHU IRUPDOLW]DWV XQD YHJDGD DSURYDW DTXHVW GRFXPHQW SHO
SURPRWRULODGLUHFFLyIDFXOWDWLYD
(O3ODGHJHVWLyGHUHVLGXVKDXUjGHVHJXLUFRPDPtQLPHOWLSXVG·RSHUDFLRQVGHJHVWLy
TXHV·KDJLGHWHUPLQDWDO·(VWXGLRHQFDVFRQWUDULMXVWLILFDUKR
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ANNEX 5:

CÀLCUL LUMÍNIC

01_Cálculo
02_Plano en planta con situación de luminarias
03_Valoración económica

Proyecto de Iluminación
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Proyecto de Iluminación

SERVEI DEL CATALÀ

OBRA: 19530-0
PROYECTO: 15300C00
VERSION: 0C00

Cálculo
Fecha: 09.04.2018
Proyecto elaborado por: LAMP S.A.
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SERVEI DEL CATALÀ
Portada del proyecto
Índice
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Resumen
Lista de luminarias
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Superficie de cálculo (sumario de resultados)
Rendering (procesado) en 3D
Rendering (procesado) de colores falsos
Superficies del local
Plano útil
Isolíneas (E)
Gráfico de valores (E)
superficie de trabajo 1
Sumario de los resultados
Dinamitzacio
Resumen
Lista de luminarias
Luminarias (ubicación)
Rendering (procesado) en 3D
Rendering (procesado) de colores falsos
Superficies del local
Plano útil
Isolíneas (E)
Gráfico de valores (E)
superficie de trabajo 1
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Resumen
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Rendering (procesado) en 3D
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Resumen
Lista de luminarias
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Superficies del local
Plano útil
Isolíneas (E)
Gráfico de valores (E)
superficie de trabajo 1
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Resumen
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Resumen
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Resumen
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Ensenyament i Assesorament Linguistic / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (10)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Ensenyament i Assesorament Linguistic / Lista de luminarias
12 Pieza

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH
N° de artículo: 6440650
Flujo luminoso (Luminaria): 3496 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3497 lm
Potencia de las luminarias: 34.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 58 87 96 100 100
Lámpara: 1 x L2234-1LED-32,3 (Factor de
corrección 1.000).

4 Pieza

LAMP 9241320 MINI KOMBIC 1000 NW
N° de artículo: 9241320
Flujo luminoso (Luminaria): 1380 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1381 lm
Potencia de las luminarias: 14.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 83 97 99 100 100
Lámpara: 1 x L2257-1LED-12,3 (Factor de
corrección 1.000).

Valores en Lux, Escala 1:103

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

540
476
115
228

95
120
31
31

845
737
210
759

0.176
0.252
0.267
/

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

12

2

4

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3496

3497

34.4

1380

1381

14.2

47488

469.6

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH (1.000)
LAMP 9241320 MINI KOMBIC 1000 NW
(1.000)
Total:

47474

Total:

Valor de eficiencia energética: 7.95 W/m² = 1.47 W/m²/100 lx (Base: 59.10 m²)
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LAMP S.A.
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+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Ensenyament i Assesorament Linguistic / Luminarias (ubicación)

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Ensenyament i Assesorament Linguistic / Superficie de cálculo (sumario de

resultados)

Escala 1 : 103
Escala 1 : 103
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1
2

12
4

Lista de superficies de cálculo

Designación

N°

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC 600X600MM NW WH
LAMP 9241320 MINI KOMBIC 1000 NW

1
2

Designación

Tipo

Trama

Zona de paso
ZonaTrabajo

perpendicular
perpendicular

128 x 32
64 x 64

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

274
673

126
401

455
839

0.458
0.595

0.276
0.478

Resumen de los resultados
Tipo
perpendicular
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Cantidad
2

Media [lx]
550

Min [lx]
126

Max [lx]
839

Emin / Em
0.23

Emin / Emax
0.15
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Ensenyament i Assesorament Linguistic / Rendering (procesado) en 3D

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Ensenyament i Assesorament Linguistic / Rendering (procesado) de colores

falsos
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SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Ensenyament i Assesorament Linguistic / Plano útil / Isolíneas (E)

Ensenyament i Assesorament Linguistic / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 103
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Valores en Lux, Escala 1 : 103
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
540

Emin [lx]
95

Emax [lx]
845

Emin / Em
0.176

Emin / Emax
0.112

Página 10

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
540

Emin [lx]
95

Emax [lx]
845

Emin / Em
0.176

Emin / Emax
0.112
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SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Ensenyament i Assesorament Linguistic / superficie de trabajo 1 / Sumario de los

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Dinamitzacio / Resumen

resultados

Escala 1 : 103
N°

Designación

Trama

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Área de tarea 1
Área de tarea 2
Área de tarea 3

8x8
8x8
32 x 16

619
667
679

525
596
477

695
706
824

0.847
0.894
0.703

0.755
0.845
0.579

Área circundante

128 x 128

586

116

839

0.199

0.139

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.713 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (10)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:79

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

592
478
148
330

280
277
113
138

705
559
231
954

0.472
0.579
0.761
/

0.850 m
64 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°
1

Pieza
6

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3496

3497

34.4

20982

206.4

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH (1.000)
Total:

20977

Total:

Valor de eficiencia energética: 10.90 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Base: 18.94 m²)
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LAMP S.A.
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Dinamitzacio / Lista de luminarias
6 Pieza

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Dinamitzacio / Luminarias (ubicación)

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH
N° de artículo: 6440650
Flujo luminoso (Luminaria): 3496 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3497 lm
Potencia de las luminarias: 34.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 58 87 96 100 100
Lámpara: 1 x L2234-1LED-32,3 (Factor de
corrección 1.000).

Escala 1 : 42
Lista de piezas - Luminarias
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N°

Pieza

1

6

Designación
LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC 600X600MM NW WH
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Dinamitzacio / Rendering (procesado) en 3D

Dinamitzacio / Rendering (procesado) de colores falsos
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Dinamitzacio / Plano útil / Isolíneas (E)

Dinamitzacio / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 49
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.748 m, 0.193 m, 0.850 m)

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Valores en Lux, Escala 1 : 49
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.748 m, 0.193 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 32 Puntos
Em [lx]
592

Emin [lx]
280

Emax [lx]
705

Emin / Em
0.472

Emin / Emax
0.397
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Trama: 64 x 32 Puntos
Em [lx]
592

Emin [lx]
280

Emax [lx]
705

Emin / Em
0.472

Emin / Emax
0.397
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LAMP S.A.
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Dinamitzacio / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

Aula 4 / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.713 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (11)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:79

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

443
373
111
263

236
212
83
105

510
428
181
716

0.532
0.569
0.742
/

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
Escala 1 : 42

N°
1

N°

Designación

Trama

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Área de tarea 1
Área de tarea 2

16 x 16
8x8

605
634

491
572

705
675

0.812
0.903

0.696
0.847

Área circundante

32 x 16

635

554

703

0.872

0.789
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Pieza
6

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3496

3497

34.4

20982

206.4

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH (1.000)
Total:

20977

Total:

Valor de eficiencia energética: 7.64 W/m² = 1.73 W/m²/100 lx (Base: 27.00 m²)
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Aula 4 / Lista de luminarias
6 Pieza

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Aula 4 / Luminarias (ubicación)

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH
N° de artículo: 6440650
Flujo luminoso (Luminaria): 3496 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3497 lm
Potencia de las luminarias: 34.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 58 87 96 100 100
Lámpara: 1 x L2234-1LED-32,3 (Factor de
corrección 1.000).

Escala 1 : 42
Lista de piezas - Luminarias
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N°

Pieza

1

6

Designación
LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC 600X600MM NW WH
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Aula 4 / Rendering (procesado) en 3D

Aula 4 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Aula 4 / Plano útil / Isolíneas (E)

Aula 4 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 49
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(10.948 m, 0.000 m, 0.850 m)

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Valores en Lux, Escala 1 : 49
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(10.948 m, 0.000 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
443

Emin [lx]
236

Emax [lx]
510

Emin / Em
0.532

Emin / Emax
0.462
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Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
443

Emin [lx]
236

Emax [lx]
510

Emin / Em
0.532

Emin / Emax
0.462
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SERVEI DEL CATALÀ

SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.
Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Despatx / Resumen

Superficie

Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH
N° de artículo: 6440650
Flujo luminoso (Luminaria): 3496 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3497 lm
Potencia de las luminarias: 34.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 58 87 96 100 100
Lámpara: 1 x L2234-1LED-32,3 (Factor de
corrección 1.000).

Valores en Lux, Escala 1:41

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

546
428
132
293

353
290
98
132

656
509
171
837

0.646
0.678
0.740
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Despatx / Lista de luminarias
4 Pieza

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.713 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

0.850 m
32 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°
1

Pieza
4

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3496

3497

34.4

13988

137.6

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH (1.000)
Total:

13985

Total:

Valor de eficiencia energética: 10.01 W/m² = 1.83 W/m²/100 lx (Base: 13.75 m²)
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SERVEI DEL CATALÀ

SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.
Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.
Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Despatx / Luminarias (ubicación)

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Despatx / Rendering (procesado) en 3D

Escala 1 : 32
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

Designación
LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC 600X600MM NW WH
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SERVEI DEL CATALÀ

SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.
Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Despatx / Rendering (procesado) de colores falsos

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Despatx / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 32
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(9.258 m, 7.550 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 32 Puntos
Em [lx]
546

Página 32

Emin [lx]
353

Emax [lx]
656

Emin / Em
0.646

Emin / Emax
0.538
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SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Despatx / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Despatx / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

Valores en Lux, Escala 1 : 32

Escala 1 : 32

No pudieron representarse todos los valores calculados.
N°

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(9.258 m, 7.550 m, 0.850 m)

Designación

Trama

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Área de tarea 1
Área de tarea 2

16 x 16
8x8

589
562

475
459

663
641

0.807
0.816

0.717
0.715

Área circundante

32 x 32

602

522

660

0.867

0.791

Trama: 32 x 32 Puntos
Em [lx]
546

Emin [lx]
353

Emax [lx]
656

Emin / Em
0.646

Emin / Emax
0.538
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SERVEI DEL CATALÀ

SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.
Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Espai Documental / Atencio Public / Acces / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80
Superficie

Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:173

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

353
308
70
147

54
89
25
25

623
460
208
912

0.152
0.288
0.351
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (9)

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Espai Documental / Atencio Public / Acces / Lista de luminarias
9 Pieza

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH
N° de artículo: 6440650
Flujo luminoso (Luminaria): 3496 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3497 lm
Potencia de las luminarias: 34.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 58 87 96 100 100
Lámpara: 1 x L2234-1LED-32,3 (Factor de
corrección 1.000).

9 Pieza

LAMP 9241320 MINI KOMBIC 1000 NW
N° de artículo: 9241320
Flujo luminoso (Luminaria): 1380 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1381 lm
Potencia de las luminarias: 14.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 83 97 99 100 100
Lámpara: 1 x L2257-1LED-12,3 (Factor de
corrección 1.000).

0.850 m
128 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

9

2

9

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3496

3497

34.4

1380

1381

14.2

43902

437.4

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH (1.000)
LAMP 9241320 MINI KOMBIC 1000 NW
(1.000)
Total:

43884

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.08 W/m² = 1.44 W/m²/100 lx (Base: 86.13 m²)
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SERVEI DEL CATALÀ

SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.
Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Espai Documental / Atencio Public / Acces / Luminarias (ubicación)

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Espai Documental / Atencio Public / Acces / Superficie de cálculo (sumario de

resultados)

Escala 1 : 173
Escala 1 : 173
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1
2

9
9

Lista de superficies de cálculo

Designación

N°

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC 600X600MM NW WH
LAMP 9241320 MINI KOMBIC 1000 NW

1
2
3
4
5

Designación

Tipo

Trama

Zona de paso
Zona de paso
Zona de paso
Biblioteca
Recepcion

perpendicular
perpendicular
perpendicular
perpendicular
perpendicular

128 x 16
128 x 32
128 x 32
128 x 64
64 x 32

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

372
307
154
480
473

194
175
103
222
232

453
437
236
624
580

0.521
0.568
0.671
0.463
0.491

0.428
0.399
0.439
0.356
0.400

Resumen de los resultados
Tipo
perpendicular

Página 38

Cantidad
5

Media [lx]
367

Min [lx]
103

Max [lx]
624

Emin / Em
0.28

Emin / Emax
0.17

Página 39

SERVEI DEL CATALÀ

SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.
Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.
Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Espai Documental / Atencio Public / Acces / Rendering (procesado) en 3D

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Espai Documental / Atencio Public / Acces / Rendering (procesado) de colores

falsos
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SERVEI DEL CATALÀ

SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Espai Documental / Atencio Public / Acces / Plano útil / Isolíneas (E)

Espai Documental / Atencio Public / Acces / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 173
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(22.855 m, 6.250 m, 0.850 m)

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Valores en Lux, Escala 1 : 173
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(22.855 m, 6.250 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Em [lx]
353

Emin [lx]
54

Emax [lx]
623

Emin / Em
0.152

Emin / Emax
0.086
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Trama: 128 x 64 Puntos
Em [lx]
353

Emin [lx]
54

Emax [lx]
623

Emin / Em
0.152

Emin / Emax
0.086
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SERVEI DEL CATALÀ

SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Espai Documental / Atencio Public / Acces / superficie de trabajo 1 / Sumario de los

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Espai Migdia / Resumen

resultados

Escala 1 : 173
N°

Designación

Trama

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Área de tarea 1
Área de tarea 2
Área de tarea 3

8x8
8x8
32 x 16

558
516
532

494
443
367

598
577
583

0.885
0.859
0.690

0.825
0.768
0.630

Área circundante

128 x 64

383

74

620

0.194

0.120
Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.820 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

324
264
54
114

160
153
39
46

439
308
83
328

0.495
0.581
0.727
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:42

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

1380

1381

14.2

5524

56.8

LAMP 9241320 MINI KOMBIC 1000 NW
(1.000)
Total:

5519

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.37 W/m² = 1.66 W/m²/100 lx (Base: 10.57 m²)
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SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.
Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Espai Migdia / Lista de luminarias
4 Pieza

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Espai Migdia / Luminarias (ubicación)

LAMP 9241320 MINI KOMBIC 1000 NW
N° de artículo: 9241320
Flujo luminoso (Luminaria): 1380 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1381 lm
Potencia de las luminarias: 14.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 83 97 99 100 100
Lámpara: 1 x L2257-1LED-12,3 (Factor de
corrección 1.000).

Escala 1 : 24
Lista de piezas - Luminarias
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N°

Pieza

1

4

Designación
LAMP 9241320 MINI KOMBIC 1000 NW
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SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.
Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.
Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Espai Migdia / Rendering (procesado) en 3D

Espai Migdia / Rendering (procesado) de colores falsos
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SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Espai Migdia / Plano útil / Isolíneas (E)

Espai Migdia / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(2.908 m, 7.550 m, 0.850 m)

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Valores en Lux, Escala 1 : 26
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(2.908 m, 7.550 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
324

Emin [lx]
160

Emax [lx]
439

Emin / Em
0.495

Emin / Emax
0.365
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Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
324

Emin [lx]
160

Emax [lx]
439

Emin / Em
0.495

Emin / Emax
0.365
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SERVEI DEL CATALÀ

SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.
Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Aula 3 / Resumen

Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (11)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Aula 3 / Lista de luminarias
6 Pieza

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.713 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH
N° de artículo: 6440650
Flujo luminoso (Luminaria): 3496 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3497 lm
Potencia de las luminarias: 34.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 58 87 96 100 100
Lámpara: 1 x L2234-1LED-32,3 (Factor de
corrección 1.000).

Valores en Lux, Escala 1:79

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

384
316
81
188

231
79
57
53

479
383
220
1125

0.601
0.249
0.701
/

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.300 m

Lista de piezas - Luminarias
N°
1

Pieza
6

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3496

3497

34.4

20982

206.4

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH (1.000)
Total:

20977

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.52 W/m² = 1.44 W/m²/100 lx (Base: 37.37 m²)
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SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.
Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.
Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Aula 3 / Luminarias (ubicación)

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Aula 3 / Rendering (procesado) en 3D

Escala 1 : 53
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

6

Designación
LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC 600X600MM NW WH
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SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.
Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

Aula 3 / Rendering (procesado) de colores falsos

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Aula 3 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.300 m Zona marginal
Punto marcado:
(15.833 m, 0.383 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
384
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Emin [lx]
231

Emax [lx]
479

Emin / Em
0.601

Emin / Emax
0.482
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SERVEI DEL CATALÀ
09.04.2018

LAMP S.A.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Cordoba 16 08226 Terrassa
barcelona ( SPAIN )

LAMP S.A.
+34 93 736 68 00
+ 34 93786 15 51
lamp@lamp.e

Aula 3 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 53
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.300 m Zona marginal
Punto marcado:
(15.833 m, 0.383 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos
Em [lx]
384

Emin [lx]
231

Emax [lx]
479

Emin / Em
0.601

Emin / Emax
0.482

Plano en planta con situación de luminarias
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PROJECTE REFORMA INTERIOR
OFICINES DEL SERVEI DEL CATALÀ
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1.- MEMÒ
ÒRIA DES
SCRIPTIV
VA




Qualitat de l’a
aire interiorr i ventilació
ó

er al mante
eniment d’una qualitat acceptable
e de l’aire in
nterior del loocal, es con
nsideren
Pe
els criteris de
e ventilació indicats en
n la IT 1.1.4
4.2, donades les caractterístiques del local
del seu ús.
id

1..1.- Objecte
e del projec
cte
L'objecte d'a
aquest proje
ecte tècnicc és especificar tots i cada un ddels eleme
ents que
co
omposen la
l
instal·la
ació de cclimatització
ó, així com justificaar, mitjanç
çant els
co
orresponentts càlculs, el complim
ment del Re
eglament de
e Instal·laccions Tèrmiques en
Ed
dificis RD10
027/2007, la Exigència
a Bàsica HE 1 de Limitació de deemanda en
nergética
de
el CTE.

S’’ha previst per a la seva renovacció la instal·lació de do
os recuperaadors de calor, amb
l’a
aportació d’aire
d
exterrior, aspira
at des dell retorn de
e cada unn dels equips de
climatització.

1..2.- Titular
No
S
AJUNTAMENT DE RUBÍ.
om o Raó Social:
CIF/NIF: P-0818300-F
Ad
dreça: Plaçça Pere Agu
uilera núm. 1
Po
oblació: Rubí
CP: 08191
celona
Provvíncia: Barc

or serà filtra
at, pels elem
ments de qu
ue disposa cada un deels recupera
adors de
L’aire exterio
alor, i tracta
ament tèrmic
c per ells ab
bans de serr introduït en el local.
ca
L’aspiració d’aire per a la seva ren
novació, es farà des de
e la part supperior i posterior de
edifici, sensse trànsit de vehicles,, el que pre
eveu un aire en bonees característiques,
l'e
se
ense olors, fums, pols...

çament
1..3.- Emplaç
PL
LÀNOL GE
ENERAL DE
E SITUACIÓ
Ó DE L'EDIIFICI

Le
es necessita
ats de ventilació, preve
eu per l’ús d’oficines amb
a
un IDA
A 2 correspo
on a 8 l/s
2
pe
er persona i 0,83 l/s/m . En el nosstre cas, es fa una prev
visió d’ocuppació màxim
ma de 50
de ventilac
pe
ersones. Pe
el que les necessitats
n
ció, són de 1.120 l/s, eequivalents a 3.696
m3/h. Per tan
nt en aques
sta reforma
a que es prreveu dur a terme de la planta baixa,
b
és
prreveu dispo
osar de do
os recupera
adors de calor d’un total de 3.8800 m3/h per
p a la
re
enovació i ventilació intterior d’aque
estes dependències re
eformades.

Rubí - 08191
M
Mercat Municcipal Planta
a 2.
ació aplicab
ble
1..4.- Legisla
En
n la realitzzació del project
p
s'ha tingut en compte el Reglamennt de Instal·lacions
Tè
èrmiques en
e Edificis RD1027/2 007, la Ex
xigència Bà
àsica HE 1 de Limittació de
de
emanda ene
ergética del CTE.

x

Sorolls i vibracions.

n el dissen
ny d’aquestta instal·lacció, preveu sistemes antivibrador
a
rs entre co
onductes
En
d’aire i equip
ps de climatització, ele
ements esm
morteïdors en
e els equipps de clima
atització.
ó interior am
mb panell acústic
a
a la zona de insstal·lació d'aquesta
Prreveu la inssonorització
m
maquinària. Segons
S
indica la instru
ucció UNE 100153.
1

pció de la instal·lació
ó
1..5.- Descrip
1..5.1.- Descrripció gene
eral
Tiipus de projjecte: Edific
ci de pública
a concurrèn
ncia.

Ve
elocitat d’aiire resultantt es l'adequ
uada per a tal d’evitar sorolls tantt en conduc
ctes com
en
n reixes i diffusos.
cació del co
ompliment de les ITE.
1..6.- Justific
L’horari de fu
uncionamen
nt d’aquesta
a instal·lació
ó, està dins de l’horari diürn, a mé
és es
e rellotges per
p tal de ga
arantir que aquest
a
equiips només ffuncionen dins
d
les
disposarà de
ores de treb
ball.
ho

Co
ondicions in
nteriors de disseny
d
Temporada
a
Estiu
Hivern

Temp
peratura de
e disseny
interior (ººC)
23-25
21-23

Velocita
at de l’aire
(m
m/s)
0.18-0.24
0.15-0.20

Hum
mitat
relativ
va (%)
45--60
40--50

x

Le
es condicions estimades pel càlccul de les necessitats
n
tèrmiques correspone
en, en la
te
emporada d'hivern
d
a una
u
tempera
ratura exterrior de 0 ºC
C, i interiorr de 20 ºC
C. Per la
te
emporada d'estiu, una te
emperatura exterior de 31 ºC, amb
b una humitaat relativa del 68%, i
un
na temperattura interior de 23 ºC, a
amb una hum
mitat relativa
a del 60%.
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Zoness sense clim
matització.

es diferentss dependèn
ncies on p reveu no estiguin
e
norrmalment hhabitades, tal com,
Le
tra
asters, sales de se
erveis (com
mptadors, neteja, etc.) sanitaaris,... no estaran
climatitzadess directamen
nt.
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x

Saless de màquin
nes.

er a la insta
al·lació d’aq
quest equip
ps no es prreveu sala de
d maquinààries, els eq
quips de
Pe
climatització així com els recuperad
dors d'aire interior es trobaran
t
ubbicats als fals sostre
e l'establiment, la maq
quinària de climatitzac
ció exterior es troba ubbicada a la coberta
de
de
e l'edifici.



er una band
da, en el co
ontrol i posa
ada en funcionament, i a través deel mantenim
ment que
Pe
ess portarà a terme en
n el seu ffuncionament, es com
mprovarà l’eeficàcia en
nergètica
d’aquesta insstal·lació.

Aq
quests espais estaran
n d’acord am
mb el que disposa la UNE 1000220 en els aspectes
a
re
elatius a ven
ntilació, nive
ell de il·lum
minació, seguretat elècttrica, dimennsiones mín
nimes de
la sala i sepa
aració entre màquines per a facilitar el seu mantenimentt.
x


A més es disposarà de
e rellotges p
per garantirr el correcte funcionam
ment en ho
oraris de
uncionamen
nt d’aquesta
a activitat. A banda dels
d
controls i segureetats que in
ncorporà
fu
ca
ada un delss equips de
e climatitza
ació a instal·lar. I segu
uretats elècctriques pre
evistes a
instal·lar.

TE 03 CÀLC
CUL
IT

Xarxa
a d’aire.

Le
es condicio
ons interiors
s i exteriorss del local, correspone
en a les in dicades en
n el punt
interior.

S’’han previstt canonade
es de secció
ó circular i rectangularr, el seu dim
mensionam
ment s’ha
fe
et mantenin
nt una pèrd
dua de càrrrega consta
ant de 0.01
1 mmca/ml , i limitant la seva
ve
elocitat a 6 m/s.

S’’adjunta fulll de càlcul de
d necessita
ats tèrmique
es en temporada d’hive
vern i d’estiu
u.

S''ha previst una climattització perr conductes
s, aquests conductes quedaran fixats al
so
ostre del local, amb ellements me
etàl·lics, i quedaran
q
am
magats ambb un fals sostre de
plaques de fiibres minerrals registra
able. Els difu
usors d'aire
e previstos sseran reixe
es linels i
eixes rectan
ngulars. La resta de de
ependencie
es es climatitzarà mitjaançant unita
ats tipus
re
ca
assette.
S’’ha previst reixes
r
de re
etorn, ubica
ades al sosttre i a nivell de terra dee cadascun
na de les
zo
ones.

S’’han consid
derat per a temporad
da d’estiu la intensitat de radi ació solar, en les
ob
bertures de vidre del lo
ocal.
Ess considerà
à, segons comprovacció de la prresa de da
ades del loocal per a redactar
aq
quest projeccte, que el local
l
dispossa d’un ade
equat aïllament tèrmic, donat els materials
m
uttilitzats per a la seva co
onstrucció, així com de
el seu manteniment.
Ta
ambé s’han
n consideratt les aportaccions de ca
alor en temp
porada d’est
stiu de l’ocupació de
pe
ersones, aixxí com de la energia e
elèctrica que preveu consumir-see en el seu interior i
l'a
aportació exxtra generad
da per els d
diferents equips de coc
cció instal·laats.

En
n l’aspiració
ó i impulsió
ó de cada equip d’aire
e condicion
nat, es dispposarà de filtres
f
de
po
ols, tal que permetran ser netejatss durant el seu
s manten
niment.

S’’ha previst també,
t
les necessitats
n
ció d’aire deel local.
tèrmiques per renovac
A més els conductes
c
quedaran
q
re
egistrats en
n cada una de les reixxes i difuso
ors, que
pe
ermetran po
oder ser ins
speccionats , netejats,...

Ell dimension
nament dels
s conductess s’ha fet mantenint
m
un
na pèrdua dde càrrega constant
c
de
e 0.01 mmcca/ml, i limitant la seva velocitat a 10 m/s.

To
ot el local és
é un únic sector
s
d’inccendi, de forma que aq
quest conduuctes d’aire
e previst,
no
o necessitaran cap tipu
us de secto rització.
Ells equips, i els materia
als previsto
os per aque
esta instal·lació, tenenn suficient aïllament
a
tè
èrmic per tall de garantir una correccta eficàcia
a energètica
a.
x

Ell dimension
nament d’eq
quips a insta
al·lar, considerant les zones,
z
que per aportac
cions de
ca
alor sobre to
ot, poden produir diferè
ències en fu
unció de l’hora del dia, així com del
fu
uncionamen
nt interior de
el local.
Ell dimension
nament de reixes
r
i difussor, s'ha realitzant seg
guint les inddicacions de
e taules i
informació tè
ècnica de fabricants, pe
er a tal d’ev
vitar sorolls, un correctee confort intterior,...

Contrrol

Ca
adascun de
els equips d’aire
d
condiccionat a ins
stal·lar, disp
posarà de u n control individual,
m
més un control centralittzat senzill q
que controllarà tots els
s equips insstal·lats en aquesta
re
eforma.
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1..7.- Caracte
erístiques de
d la install·lació
UNITATS EX
XTERIORS
Ess preveu la instal·lació d’una unita
at exterior d'aire
d
condic
cionat, per a sistema aire-aire,
a
bo
omba de calor,
c
per a gas R-410
0A, alimentació trifàsica 400V/500Hz, gamm
ma CITY
M
MULTI, mod
del PURY-P400YNW--A "MITSU
UBISHI ELE
ECTRIC", ppotència frrigorífica
45
5,00 kW i po
otència calo
orífica 50,00
0 kW.



Le
es dimensio
ons dels con
nductes d'aire són les que s’indiqu
uen en els ddiferents plà
ànols de
planta instal·lació. Estan
n calculades pel mètode de pressió lineal cconstant, i amb
a
una
ve
elocitat màxxima, en el punt
p
de sorti da d'equip, de 10 m.

REIXES D’IM
MPULSIÓ I RETORN
R
Ess disposarà
à de reixes de
d retorn a cada una de les depen
ndències clim
matitzades, per a la
xa
arxa del sisttema de renovació, méss la climatitz
zació de la zona
z
de receepció.
Aq
questes serran de la Madel,
M
o sim
milar, segons
s les dimen
nsions i disttribució dels
s plànols
d’instal·lació.

UNITATS INT
TERIORS
Ess prveuen le
es següent unitats
u
interriors de climatització:

Ó D'AIRE
RENOVACIÓ
- Unitat interrior 1: Equip climatitza
ació interiorr, model PE
EFY-P125V
VMH-E de la
a marca
MITSUBISHI ELECTRIC
C, unitat inte
erior tipo co
onducte, ga
ama CITY M
MULTI, de potència
p
M
friigorífica 14,,00 kW i potència calorrífica 16,00 kW.
- Unitat interrior 2: Equ
uip climatitzzació interio
or, model PLFY-P15VF
P
FM-E de la
a marca
MITSUBISHI ELECTRIC
C, unitat intterior tipo cassette, gama CITY M
MULTI, de potència
p
M
friigorífica 1,7
70 kW i potè
ència caloríffica 1,90 kW
W.
- Unitat interrior 3: Equ
uip climatitzzació interio
or, model PLFY-P20VF
P
FM-E de la
a marca
MITSUBISHI ELECTRIC
C, unitat intterior tipo cassette, gama CITY M
MULTI, de potència
p
M
20 kW i potè
ència caloríffica 2,50 kW
W.
friigorífica 2,2
- Unitat interrior 4: Equ
uip climatitzzació interio
or, model PLFY-P25VF
P
FM-E de la
a marca
M
MITSUBISHI ELECTRIC
C, unitat intterior tipo cassette, gama CITY M
MULTI, de potència
p
80 kW i potè
ència caloríffica 3,20 kW
W.
friigorífica 2,8
ació interio
or, model PKFY-P15VB
P
BM-E de la
a marca
- Unitat interrior 5: Equip climatitza
MITSUBISHI ELECTRIC
C, unitat in
nterior tipo split, gama CITY M
MULTI, de potència
M
70 kW i potè
ència caloríffica 1,90 kW
W.
friigorífica 1,7

Pe
er la renova
ació d’aire s’ha
s
previst uan previsió de dos re
ecuperadorss de calor, ubicats
u
a
l’e
exterior tal com es mostra
m
als p
plànols, un sistema de
e filtrat d’aaire i canalitzacions
d’entrada i so
ortida aire.
peradors de calor previsstos són:
Ells dos recup
-M
Model MU-R
RECO 500 SN
S de la ma
arca SALVA
ADOR ESCO
ODA, o sim ilar, per un cabal de
50
00m³/h, que
e inclou un
n sistema de recuperació de calor amb pplaques d’a
alumini i
cirrculacions creuades
c
de
e l’aire d’enttrada i sortida, amb eficàcia del 522 % de recuperació
de
e calor, incclou sistema
a de filtrat d’aire d’en
ntrada i de sortida G44/F7, condu
uctes de
distribució ta
ant d’impuls
sió com e
extracció, re
eixes,....La potència eelèctrica de
el motor
orrespon a 580
5 W.
co
Model MU-R
RECO 3300
0 SN de la marca SALVADOR ES
SCODA, o ssimilar, per un cabal
-M
de
e 3300m³/h, que inclou
u un sistem
ma de recup
peració de calor amb plaques d’alumini i
cirrculacions creuades
c
de
e l’aire d’enttrada i sortida, amb eficàcia del 500 % de recuperació
de
e calor, incclou sistema
a de filtrat d’aire d’en
ntrada i de sortida G44/F7, condu
uctes de
distribució ta
ant d’impuls
sió com e
extracció, re
eixes,....La potència eelèctrica de
el motor
co
orrespon a 1.100
1
W.

SIISTEMA DE
E CONTROL
L
Ell sistema de
d control serà mitjan
nçant termò
òstats, inde
ependents per a cada
a equip,
pe
ermetent prreselecció de ventilació
ó, calefacció
ó i fred, i aq
quests col·loocats de forma que
ga
aranteixi el correcte
c
funcionament d
de la instal·lació.
CO
ONDUCTES
S D'AIRE
Ess disposa d’una xarx
xa de cond
ductes interrios, per la renovacióó d’aire, connectats
directament amb
a
les unitats interiorr de climatittzació. Aque
ets conducttes seran de secció
cirrcular, de xa
apa d’acer galvanitzat.
g
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sionament
1..8.- Dimens
Le
es condicions estimades pel càlccul de les necessitats
n
tèrmiques correspone
en, en la
te
emporada d'hivern
d
a una
u
tempera
ratura exterrior de 0 ºC
C, i interiorr de 20 ºC
C. Per la
te
emporada d'estiu, una te
emperatura exterior de 31 ºC, amb
b una humitaat relativa del 68%, i
un
na temperattura interior de 23 ºC, a
amb una hum
mitat relativa
a del 60%.
Ess considera
a una renova
ació d'aire p
per oberture
es i forçada per les turbbines d'extra
acció, de
8 renovacionss/h per pers
sona.
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L'e
edifici en si disposa d'u
un correcta a
aïllament tèrrmic
Co
oeficient glo
obal de trans
smissió de ccalor
x
x
x
x
x

parets exteriors
parets mitgeres
vidres
sòl
sostre







2
1 kcal/hm
k
K
1.5
5
4.3
0.7
0..7

especte alss recuperado
ors de calorr, donat que
e el funciona
ament d’aquuestes insta
al·lacions
Re
se
erà inferior a 2.000 h/an
nuals i un ca
audal de ren
novació de 1,05
1
m3/s, ees necessarri diposar
d’una eficiènccia mínima dels recup
peradors de calor del 40%.
4
En el nostre cas
s els dos
ecuperadorss previstos diposen
d
d’un
na eficiència
a superior al 40%.
re
Ells recuperadors de ca
alor diposara
an de filtres
s F8, donat que la quualitat d’aire
e interior
qu
ueda classifficada amb una
u categorria IDA 2 i la
a qualitat de l’aire exteriior amb ODA
A1.

2.- CÀL
LCULS
1..9.- Consideracions fiinals
En
n general es donarà complimen
nt al que disposa el Reglamennt de Insta
al·lacions
Tè
èrmiques en
n Edificis, RD 1027/200
07 de 20 de Juliol.
La
a instal·lació
ó serà realitz
zada per un
na empresa autoritzada per a tal.
To
ots els matterials emprats, seran de primera
a qualitat, i tots ells dde tipus i marques
m
au
utoritzades, homologad
des o comprrovades pell Ministeri d’Indústria i E
Energia o certificats
c
CE.
p
proje
ecte no deix
xi suficientm
ment aclarit, haurà de co
onsultarQualsevol dubte que el present
se
e al facultatiu que subsc
criu.

Ft.: EMILIO PÉR
REZ PASTOR
R
NGINYER IND
DUSTRIAL
EN
Nºº Col·legiat: 15
5.566



Pàgina 10



Pàgina 11

3 de 17

21.519,0

69,3

48.6% **
62,8

658,9

80%
54,0

399,8

85.3% *
58,2

791,3

66%
55,3

2.435,1

78%
40,2

1.677,1

44.3% **
72,9

2.632,8

43.0% **
81,8

2.428,8

43.7% **
74,8

3.034,9

41.0% **
109,5

1.751,7

77%

84.0% *
88,7

58,4

1.098,5

MELCOJAM

4.610,2

FCS
Carga Cal.

Mercat RUBI

Pot. Cal
(Kcal/h)

Ref. Obra:
Empresa:
Nº Oferta:
Dirección:
Teléfono:
Movil:
Fax:
Contacto:

(Kcal/h·m2)

DATOS GENERALES

2.462,2

153,4
47.618,1

130,8

1.373,8

147,3

6.481,0

122,7

78,9

3.289,1

907,9

175,8

6.347,6

181,0

208,9

299,6

5,5

5,7

2,0

2,2

4,1

1,4

8,3

10,1

8,9

15,0

1,6

5.085,0
931,2
310,40
TOTALES

180,0
31,5
Esp. Migdia
11

10,50

45,0
22,2
Fotocop.
10

7,40

90,0
40,8
Despatx
9

13,60

540,0
132,0
Espai documental
8

44,00

180,0
125,1
Acces i Atencio Public
7

41,70

900,0
108,3
Aula 1
6

36,10

900,0
89,1
Aula 2
5

29,70

1.080,0
121,8
Aula 3
4

40,60

720,0
48,0
16,00

90,0
56,4

360,0

Aula 4

- Se ha descontado la carga térmica del aire primario en los locales con tratamiento.
- Se debe comprobar que las unidades seleccionadas se adecuen a las características del edificio:
> Alturas de instalación máximas de cassettes.
> Requerimiento de presión estática de unidades interiores y exteriores.
> Requerimientos de pendientes para desagüe por gravedad o bombas de desagüe.
> Alturas de falsos techos para ubicación y pasos.
> Espacios y estructura para instalación de unidades condensadoras.
> Distancias máximas frigorificas en función de los montantes disponibles.
> Requerimientos de filtraje de aire primario según RITE.
> Cumplimiento y justificación de la legislación vigente (RSF, CTE, RITE, CPI, etc).

3

NOTAS

18,80

43.208,0
21.519,0

Dinamitzacio

22.651,0
21.519,0

Total
[kCal/h]

2

20.557,0
-

Sensible
[kCal/h]

156,0

Frío
Calor

Latente
[kCal/h]

TABLA RESUMEN: Cálculo de Cargas

Cargas
térmicas

52,00

Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24

Ensenyament i Asses. Lingüistics

Calculado a las 13 horas(solar) del mes de Diciembre

1

RESULTADOS CÁLCULO SIMULTÁNEO
Hora / Mes de cálculo

2,3

Renovac.

Ventilac.
(m3/h)

47.618,0
21.519,0

Volumen
(m3)

27.897,0
21.519,0

Total
[kCal/h]

Superficie
(m2)

19.722,0
-

Sensible
[kCal/h]

Mercat RUBI

Frío
Calor

Latente
[kCal/h]

(Renov./h)

Cálculo para hora/mes de máxima carga para cada local

Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24

Cargas
térmicas

79,8

50
40

RESULTADOS CÁLCULO NO SIMULTÁNEO
Hora / Mes de cálculo

6.203,8

H.R. (%)

185,4

25
21

7.525,3

T (ºC)

4.794,3

Verano
Invierno

1.499,5

Condiciones confort

129,5

68
55

6.733,6

H.R. (%)

(Kcal/h·m2)

T (ºC)
31
2

Verano
Invierno

Estancia

Condiciones exteriores

Pot. Frig
(Kcal/h)

Barcelona

Nº

Localidad:

Carga Frig.

CONDICIONES DE CÁLCULO

Ensenyament i Asses. Lingüistics

Dinamitzacio
Aula 4
Aula 3

Aula 2

Aula 1

Acces i Atencio Public
Espai documental
Despatx
Fotocop.
Esp. Migdia

1

2
3
4

5

6

7
8
9
10
11

TOTALES

Estancia

Nº

56,4
48,0
121,8

89,1

108,3

125,1
132,0
40,8
22,2
31,5

18,80
16,00
40,60

29,70

36,10

41,70
44,00
13,60
7,40
10,50

931,2

156,0

52,00

310,40

(m )

3

Volumen

(m )

2

Superficie

47.618,1

1.373,8

907,9

2.462,2

6.481,0

3.289,1

6.347,6

6.203,8

7.525,3

4.794,3

1.499,5

6.733,6

Pot. Frig
(Kcal/h)

Mercat RUBI

TABLA RESUMEN: Asignación Unidades Interiores

153,4

130,8

122,7

181,0

147,3

78,9

175,8

208,9

185,4

299,6

79,8

129,5

(Kcal/h·m2)

Carga Frig.

21.519,0

658,9

399,8

791,3

2.435,1

1.677,1

2.632,8

2.428,8

3.034,9

1.751,7

1.098,5

4.610,2

Pot. Cal
(Kcal/h)
Carga Cal.

69,3

62,8

54,0

58,2

55,3

40,2

72,9

81,8

74,8

109,5

58,4

88,7

(Kcal/h·m2)

22

1

1

1

0

1

2

2

2

2

4

2

1

2

1

Nº

INTERIORES

PLFY-P15VFM-E-I

PKFY-P15VBM-E

PLFY-P25VFM-E

PEFY-P125VMHS-E

PLFY-P15VFM-E2

PLFY-P20VFM-E

PLFY-P15VFM-E2

PLFY-P20VFM-E

PLFY-P20VFM-E

PLFY-P25VFM-E

PLFY-P20VFM-E

PLFY-P25VFM-E

PLFY-P20VFM-E

Unidades Interiores
Modelo

4 de 17

540

15

15

25

0

125

30

40

30

40

80

50

20

50

20

Índ. Pot.

TABLA RESUMEN: Sistemas Unidad Exterior - Unidades Interiores

Mercat RUBI

Nº

1

TOTALES

Unidades Exteriores
Modelo

PURY-P400YNW-A

Total IC exterior

Índ. Pot.
Ensenyament i Asses. Lingüistics

400
Aula 2

Aula 1

400

Nº
Unidades Interiores
Modelo
Índ. Pot.

1
PLFY-P20VFM-E
20

2
PLFY-P25VFM-E
50

1
PLFY-P20VFM-E
20
Dinamitzacio

2
PLFY-P25VFM-E
50
Aula 4

4
PLFY-P20VFM-E
80
Aula 3

2
PLFY-P15VFM-E2
30

2
PLFY-P20VFM-E
40

2
PLFY-P15VFM-E2
30

2
PLFY-P20VFM-E
40

1
PEFY-P125VMHS-E
125
Acces i Atencio Public

1
PLFY-P25VFM-E
25
Despatx

1
PKFY-P15VBM-E
15
Fotocop.

1
PLFY-P15VFM-E-I
15
Esp. Migdia

400
Total IC interior

22
INTERIORES

540

Estancia

Simultaneidad
135,0%

540
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Ref. Obra: Mercat RUBI
Empresa:
Nº Oferta:

Ref. Obra:

Mercat RUBI

Nº Oferta:
Local:

Ensenyament i Asses. Lingüistics

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES

CONDICIONES DE CÁLCULO
Unidad Exterior

Unidad interior

Local

Accesorios

Uds.

Localidad:

Barcelona

UNIDADES CITY MULTI

Condiciones exteriores
PURY-P400YNW-A

PLFY-P20VFM-E
PLFY-P25VFM-E
PLFY-P25VFM-E
PLFY-P20VFM-E
PLFY-P25VFM-E
PLFY-P25VFM-E
PLFY-P20VFM-E
PLFY-P20VFM-E
PLFY-P20VFM-E
PLFY-P20VFM-E
PLFY-P20VFM-E
PLFY-P20VFM-E
PLFY-P15VFM-E2
PLFY-P15VFM-E2
PLFY-P20VFM-E
PLFY-P20VFM-E
PLFY-P15VFM-E2
PLFY-P15VFM-E2
PEFY-P125VMHS-E
PLFY-P25VFM-E
PKFY-P15VBM-E
PLFY-P15VFM-E-I

Ensenyament i Asses. Lingüistics CMB-P1016V-JA
Ensenyament i Asses. Lingüistics CMY-Y102SS-G2
Ensenyament i Asses. Lingüistics CMY-R302S-G
Dinamitzacio
Aula 4
Aula 4
Aula 3
Aula 3
Aula 3
Aula 3
Aula 2
Aula 2
Aula 2
Aula 2
Aula 1
Aula 1
Aula 1
Aula 1
Acces i Atencio Public
Despatx
Fotocop.
Esp. Migdia

1
9
1

T (ºC)
31
2

Verano
Invierno

H.R. (%)

Condiciones confort

68
55

Verano
Invierno

H.R. (%)

25
21

50
40

DATOS DEL LOCAL
Superficie [m2]

52
2
S* [m ]

Pared ext.
Norte
Sur
Este
Oeste
Tejado ext.

Altura [m]

k

23,4

0,7

0,0
15,0
0,0
52,0

0,7
0,7
0,7
1,0

Vidrio
Norte
Sur
Este
Oeste
Horizontal

Nº Personas
8
Actividad Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
3
Caudal ventilación [m /h] (*)
360

S [m2]

k

3,00
fs

fps

Pared int.

23,4

2,2

73%

65%

0,0
15,0
0,0
0,0

2,2
2,2
2,2
2,2

73%
73%
73%
73%

100%
65%
100%
100%

Iluminación

[W]

Fluorescente

S [m2]

k

43,5

1,2
2

k = [kcal/h·m ·ºC]
(S*) incluyendo ventanas

Otros

[W]

520 Latente

Incandescente

0

0 Sensible

80

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

RESULTADOS
Hora/Mes

Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24

Cargas
térmicas
Frío
Calor

Latente Sensible
[kCal/h] [kCal/h]
1.079,0
5.654,6
4.610,2

Distribución Personas
Frío
[kCal/h]
Latente
Sensible

502,1
502,1

Otros
[kCal/h]

0,0
72,2

Ventilación Radiación
[kCal/h]

Latente
Sensible

576,92
0,00

[kCal/h]

0,00
4.286,22

Distribución Ventilación Transm.
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
Sensible

Página 6 de 17

T (ºC)

474,8

4.135,3

Total
[kCal/h]
6.733,6
4.610,2

FCS
84%

Iluminación Pers.
[kCal/h]
Otros
0,0 Ilumin
587,0 Vent.
Transmisión
Rad.
[kCal/h]
Trans.
0,00
207,17

0
0
0
0
1
0

Distribución Frío

Pers.
Trans.
Otros
Ilumin

Otros
[kCal/h]

0,0

a las 7 h(solar), mes de Junio

Vent.
Rad.

Ref. Obra:

Mercat RUBI

Ref. Obra:

Nº Oferta:
Local:

Nº Oferta:
Dinamitzacio

Local:

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad:

Mercat RUBI

CONDICIONES DE CÁLCULO

Barcelona

Condiciones exteriores

Localidad:

T (ºC)
31
2

Verano
Invierno

H.R. (%)

Condiciones confort

68
55

Verano
Invierno

T (ºC)

H.R. (%)

25
21

50
40

Barcelona

Condiciones exteriores

T (ºC)
31
2

Verano
Invierno

DATOS DEL LOCAL

H.R. (%)

Condiciones confort

68
55

19
2
S* [m ]

Altura [m]

k

3,1

0,7

0,0
0,0
0,0
18,8

0,7
0,7
0,7
1,0

Vidrio
Norte
Sur
Este
Oeste
Horizontal

Nº Personas
2
Actividad Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
3
Caudal ventilación [m /h] (*)
90

S [m2]

k

Superficie [m2]

3,00
fs

fps

Pared int.

3,0

2,2

73%

65%

0,0
0,0
0,0
0,0

2,2
2,2
2,2
2,2

73%
73%
73%
73%

100%
100%
100%
100%

Iluminación

[W]

Fluorescente

S [m2]

k

15,3

1,2
2

k = [kcal/h·m ·ºC]
(S*) incluyendo ventanas

Otros

[W]

180 Latente

Incandescente

0

0 Sensible

20

16
2
S* [m ]

Pared ext.
Norte
Sur
Este
Oeste
Techo

Altura [m]

k

4,4

0,7

0,0
0,0
0,0
16,0

0,7
0,7
0,7
1,0

Vidrio
Norte
Sur
Este
Oeste
Horizontal

Nº Personas
16
Actividad Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
3
Caudal ventilación [m /h] (*)
720

S [m2]

k

fs

Latente Sensible
[kCal/h] [kCal/h]
347,5
1.152,0
1.098,5

Distribución Personas
Frío
[kCal/h]
125,5
125,5

Otros
[kCal/h]

0,0
18,1

Ventilación Radiación
[kCal/h]

Latente
Sensible

222,00
41,80

[kCal/h]

0,00
141,71

Distribución Ventilación Transm.
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
Sensible

50
40

Hora/Mes

118,7

979,8

Total
[kCal/h]
1.499,5
1.098,5

a las 18 h(solar), mes de Junio

2,2

73%

65%

2,2
2,2
2,2

73%
73%
73%

100%
100%
100%

77%

Iluminación Pers.
[kCal/h]
Otros
0,0 Ilumin
203,2 Vent.
Transmisión
Rad.
[kCal/h]
Trans.
0,00
621,73

Frío
Calor
0
0
0
0
0
0

Distribución Frío

0,0

Distribución Personas
Frío
[kCal/h]

Pers.

Latente
Sensible

1.004,1
1.004,1

Otros
[kCal/h]

0,0
18,1

Ventilación Radiación

Otros
Ilumin

Trans.

Otros
[kCal/h]

Latente Sensible
[kCal/h] [kCal/h]
2.826,5
1.967,8
1.751,7

Iluminación

[W]

Fluorescente

Rad.

Vent.

[kCal/h]

Latente
Sensible

1.822,38
456,00

[kCal/h]

0,00
78,82

Distribución Ventilación Transm.
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
Sensible

949,7

802,0

16,8
2

[W]
0

0 Sensible

FCS

20

a las 15 h(solar), mes de Julio

Se recomienda la incorporación de
deshumectadores.

41%

0
0
0
0
0
0

Distribución Frío

Rad.
Trans.

Pers.

Otros
0,0

1,2

k = [kcal/h·m ·ºC]

Otros

Hora/Mes

Iluminación Pers.
[kCal/h]
Otros
0,0 Ilumin
180,6 Vent.
Transmisión
Rad.
[kCal/h]
Trans.
0,00
230,18

[kCal/h]

k

160 Latente

Incandescente

Total
[kCal/h]
4.794,3
1.751,7

S [m2]

(S*) incluyendo ventanas

Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24

Cargas
térmicas

FCS

Pared int.

0,0
0,0
0,0
0,0

RESULTADOS

Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24

fps

4,1

RESULTADOS

Latente
Sensible

25
21

3,00

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

Frío
Calor

H.R. (%)

Verano
Invierno

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

Cargas
térmicas

T (ºC)

DATOS DEL LOCAL

Superficie [m2]
Pared ext.
Norte
Sur
Este
Oeste
Tejado ext.

Aula 4

Vent.

Ilumin
Otros

Ref. Obra:

Mercat RUBI

Ref. Obra:

Nº Oferta:
Local:

Nº Oferta:
Aula 3

Local:

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad:

Mercat RUBI

CONDICIONES DE CÁLCULO

Barcelona

Condiciones exteriores

Localidad:

T (ºC)
31
2

Verano
Invierno

H.R. (%)

Condiciones confort

68
55

T (ºC)

H.R. (%)

25
21

50
40

Verano
Invierno

Barcelona

Condiciones exteriores

T (ºC)
31
2

Verano
Invierno

DATOS DEL LOCAL

H.R. (%)

Condiciones confort

68
55

41
2
S* [m ]

Altura [m]

k

8,4

0,7

0,0
0,0
0,0
40,6

0,7
0,7
0,7
1,0

Vidrio
Norte
Sur
Este
Oeste
Horizontal

Nº Personas
24
Actividad Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
3
Caudal ventilación [m /h] (*)
1.080

S [m2]

k

Superficie [m2]

3,00
fs

fps

Pared int.

8,4

2,2

73%

65%

0,0
0,0
0,0
0,0

2,2
2,2
2,2

73%
73%
73%

100%
100%
100%

S [m2]

k

18,3

1,2
2

k = [kcal/h·m ·ºC]
(S*) incluyendo ventanas

Iluminación

[W]

Fluorescente

Otros

[W]

400 Latente

0

0 Sensible

Incandescente

20

30
2
S* [m ]

Pared ext.
Norte
Sur
Este
Oeste
Techo

k

6,8

0,7

0,0
0,0
0,0
29,7

0,7
0,7
0,7
1,0

Vidrio
Norte
Sur
Este
Oeste
Horizontal

Nº Personas
20
Actividad Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
3
Caudal ventilación [m /h] (*)
900

S [m2]

k

fs

Hora/Mes

Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24

Latente Sensible
[kCal/h] [kCal/h]
4.239,8
3.285,6
3.034,9

Distribución Personas
Frío
[kCal/h]
1.506,2
1.506,2

Otros
[kCal/h]

0,0
18,1

Ventilación Radiación
[kCal/h]

2.733,57
684,01

[kCal/h]

0,00
161,48

Distribución Ventilación Transm.
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
Sensible

1.424,5

1.610,3

Total
[kCal/h]
7.525,3
3.034,9

FCS

a las 15 h(solar), mes de Julio

Se recomienda la incorporación de
deshumectadores.

44%

Iluminación Pers.
[kCal/h]
Otros
0,0 Ilumin
451,5 Vent.
Transmisión
Rad.
[kCal/h]
Trans.
0,00
464,31

Frío
Calor
0
0
0
0
0
0

Distribución Frío

Distribución Personas
Frío
[kCal/h]

Rad.

Latente
Sensible

Trans.

0,0

1.255,2
1.255,2

Otros
[kCal/h]

0,0
18,1

Ventilación Radiación

Pers.

[kCal/h]

Latente
Sensible

Otros
[kCal/h]

Latente Sensible
[kCal/h] [kCal/h]
3.533,1
2.670,6
2.428,8

2,2

73%

65%

2,2
2,2
2,2

73%
73%
73%

100%
100%
100%

Vent.

Ilumin
Otros

2.277,98
570,01

[kCal/h]

0,00
130,72

Distribución Ventilación Transm.
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
Sensible

1.187,1

1.241,7

S [m2]

Iluminación

[W]

15,9
2

k = [kcal/h·m ·ºC]

Otros

[W]
0

0 Sensible

Hora/Mes
FCS

20

a las 15 h(solar), mes de Julio

Se recomienda la incorporación de
deshumectadores.

43%

Iluminación Pers.
[kCal/h]
Otros
0,0 Ilumin
338,6 Vent.
Transmisión
Rad.
[kCal/h]
Trans.
0,00
358,03

0
0
0
0
0
0

Distribución Frío

Rad.
Trans.
Pers.

Otros
0,0

1,2

300 Latente

Incandescente

[kCal/h]

k

(S*) incluyendo ventanas

Fluorescente

Total
[kCal/h]
6.203,8
2.428,8

Pared int.

0,0
0,0
0,0
0,0

Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24

Cargas
térmicas

fps

6,8

RESULTADOS

Latente
Sensible

50
40

3,00

RESULTADOS

Latente
Sensible

25
21

Altura [m]

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

Frío
Calor

H.R. (%)

Verano
Invierno

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

Cargas
térmicas

T (ºC)

DATOS DEL LOCAL

Superficie [m2]
Pared ext.
Norte
Sur
Este
Oeste
Techo

Aula 2

Vent.

Ilumin
Otros

Ref. Obra:

Mercat RUBI

Ref. Obra:

Nº Oferta:
Local:

Nº Oferta:
Aula 1

Local:

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad:

Mercat RUBI

CONDICIONES DE CÁLCULO

Barcelona

Condiciones exteriores

Localidad:

T (ºC)
31
2

Verano
Invierno

H.R. (%)

Condiciones confort

68
55

Verano
Invierno

T (ºC)

H.R. (%)

25
21

50
40

Barcelona

Condiciones exteriores

T (ºC)
31
2

Verano
Invierno

DATOS DEL LOCAL

H.R. (%)

Condiciones confort

68
55

Verano
Invierno

36
2
S* [m ]

Altura [m]

k

7,7

0,7

0,0
0,0
0,0
36,1

0,7
0,7
0,7
1,0

Vidrio
Norte
Sur
Este
Oeste
Horizontal

Nº Personas
20
Actividad Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
3
Caudal ventilación [m /h] (*)
900

S [m2]

k

Superficie [m2]

3,00
fs

fps

Pared int.

7,7

2,2

73%

65%

0,0
0,0
0,0
0,0

2,2
2,2
2,2

73%
73%
73%

100%
100%
100%

S [m2]

k

16,5

1,2
2

k = [kcal/h·m ·ºC]
(S*) incluyendo ventanas

Iluminación

[W]

Fluorescente

Otros

[W]

360 Latente

0

0 Sensible

Incandescente

20

42
2
S* [m ]

Pared ext.
Norte
Sur
Este
Oeste
Techo

Altura [m]

k

0,0

0,7

5,6
0,0
0,0
41,7

0,7
0,7
0,7
1,0

Vidrio
Norte
Sur
Este
Oeste
Horizontal

Nº Personas
4
Actividad Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
3
Caudal ventilación [m /h] (*)
180

S [m2]

k

fs

fps

2,2

73%

100%

5,6
0,0
0,0
0,0

2,2
2,2
2,2

73%
73%
73%

65%
100%
100%

Iluminación

[W]

Fluorescente

Hora/Mes

Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24

Latente Sensible
[kCal/h] [kCal/h]
3.533,1
2.814,5
2.632,8

Distribución Personas
Frío
[kCal/h]
1.255,2
1.255,2

Otros
[kCal/h]

0,0
18,1

Ventilación Radiación
[kCal/h]

2.277,98
570,01

[kCal/h]

0,00
148,03

Total
[kCal/h]
6.347,6
2.632,8

FCS

a las 15 h(solar), mes de Julio

Se recomienda la incorporación de
deshumectadores.

44%

Iluminación Pers.
[kCal/h]
Otros
0,0 Ilumin
406,4 Vent.
Transmisión
Rad.
[kCal/h]
Trans.
0,00
416,84

Frío
Calor
0
0
0
0
0
0

Distribución Frío

Latente Sensible
[kCal/h] [kCal/h]
727,4
2.561,7
1.677,1

Distribución Personas
Frío
[kCal/h]

Rad.

Latente
Sensible

Trans.

251,0
251,0

Otros
[kCal/h]

0,0
90,3

Ventilación Radiación

Pers.

[kCal/h]

Latente
Sensible

476,41
73,15

[kCal/h]

0,00
1.316,47

Total
[kCal/h]
3.289,1
1.677,1

Sensible

1.187,1

1.445,7

Otros
[kCal/h]

0,0

Vent.

Ilumin
Otros

Distribución Ventilación Transm.
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]

2

[W]
0

0 Sensible

Hora/Mes

100

a las 13 h(solar), mes de Diciembre

FCS
78%

Iluminación Pers.
[kCal/h]
Otros
0,0 Ilumin
564,4 Vent.
Transmisión
Rad.
[kCal/h]
Trans.
0,00
266,36

0
0
0
0
0
0

Distribución Frío

Pers.
Trans.

Otros
Ilumin

Sensible

237,4

1.439,7

Otros
[kCal/h]

0,0

1,2

k = [kcal/h·m ·ºC]

Rad.

Distribución Ventilación Transm.
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]

k

13,3

Otros

Incandescente

Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24

Cargas
térmicas

S [m2]

500 Latente

RESULTADOS

Latente
Sensible

50
40

(S*) incluyendo ventanas

RESULTADOS

Latente
Sensible

25
21

Pared int.

0,0

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

Frío
Calor

H.R. (%)

3,00

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

Cargas
térmicas

T (ºC)

DATOS DEL LOCAL

Superficie [m2]
Pared ext.
Norte
Sur
Este
Oeste
Techo

Acces i Atencio Public

Vent.

Ref. Obra:

Mercat RUBI

Ref. Obra:

Nº Oferta:
Local:

Nº Oferta:
Espai documental

Local:

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad:

Mercat RUBI

CONDICIONES DE CÁLCULO

Barcelona

Condiciones exteriores

Localidad:

T (ºC)
31
2

Verano
Invierno

H.R. (%)

Condiciones confort

68
55

T (ºC)

H.R. (%)

25
21

50
40

Verano
Invierno

Barcelona

Condiciones exteriores

T (ºC)
31
2

Verano
Invierno

DATOS DEL LOCAL

H.R. (%)

Condiciones confort

68
55

Verano
Invierno

44
2
S* [m ]

Altura [m]

k

0,0

0,7

10,2
0,0
0,0
44,0

0,7
0,7
0,7
1,0

Vidrio
Norte
Sur
Este
Oeste
Horizontal

Nº Personas
12
Actividad Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
3
Caudal ventilación [m /h] (*)
540

S [m2]

k

Superficie [m2]

3,00
fs

fps

Pared int.

0,0

2,2

73%

100%

10,2
0,0
0,0
0,0

2,2
2,2
2,2

73%
73%
73%

65%
100%
100%

S [m2]

k

14,2

1,2
2

k = [kcal/h·m ·ºC]
(S*) incluyendo ventanas

Iluminación

[W]

Fluorescente

Otros

[W]

500 Latente

Incandescente

0

0 Sensible

50

14
2
S* [m ]

Pared ext.
Norte
Sur
Este
Oeste
Techo

Altura [m]

k

0,0

0,7

4,4
0,0
0,0
13,6

0,7
0,7
0,7
1,0

Vidrio
Norte
Sur
Este
Oeste
Horizontal

Nº Personas
2
Actividad Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
3
Caudal ventilación [m /h] (*)
90

S [m2]

k

fs
2,2

73%

65%

2,2
2,2
2,2

73%
73%
73%

100%
100%
100%

Latente Sensible
[kCal/h] [kCal/h]
2.182,3
4.298,7
2.435,1

Distribución Personas
Frío
[kCal/h]
753,1
753,1

Otros
[kCal/h]

0,0
45,2

Ventilación Radiación

Latente
Sensible

Iluminación

[W]

Fluorescente

Hora/Mes

[kCal/h]

[kCal/h]

1.429,23
219,45

0,00
2.397,86

Total
[kCal/h]
6.481,0
2.435,1

a las 13 h(solar), mes de Diciembre

66%

Iluminación Pers.
[kCal/h]
Otros
0,0 Ilumin
564,4 Vent.
Transmisión
Rad.
[kCal/h]
Trans.
0,00
318,75

Frío
Calor
0
0
0
0
0
0

Distribución Frío

Latente Sensible
[kCal/h] [kCal/h]
363,1
2.099,1
791,3

Distribución Personas
Frío
[kCal/h]
Pers.

Trans.

Latente
Sensible

125,5
125,5

Otros
[kCal/h]

0,0
18,1

Ventilación Radiación
[kCal/h]

Latente
Sensible

Rad.

237,57
25,65

[kCal/h]

0,00
1.661,98

Total
[kCal/h]
2.462,2
791,3

Distribución Ventilación Transm.
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
712,3

1.722,9

Otros
[kCal/h]

0,0

Vent.

Distribución Ventilación Transm.
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
Sensible

118,7

672,5

FCS

2

k = [kcal/h·m ·ºC]

[W]
0
20

a las 12 h(solar), mes de Diciembre

Se recomienda seleccionar la unidad por
potencia sensible e incorporar humectadores.

85%

0
0
0
0
1
0

Distribución Frío

Pers.
Trans.

Ilumin
Otros

Vent.

Otros
0,0

1,2

0 Sensible

Hora/Mes

Iluminación Pers.
[kCal/h]
Otros
0,0 Ilumin
180,6 Vent.
Transmisión
Rad.
[kCal/h]
Trans.
0,00
87,26

[kCal/h]

k

10,6

Otros

Incandescente

Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24

Cargas
térmicas

FCS

S [m2]

160 Latente

Otros
Ilumin

Sensible

50
40

(S*) incluyendo ventanas

RESULTADOS

Latente
Sensible

25
21

Pared int.

4,4
0,0
0,0
0,0

RESULTADOS
Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24

fps

0,0

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

Frío
Calor

H.R. (%)

3,00

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

Cargas
térmicas

T (ºC)

DATOS DEL LOCAL

Superficie [m2]
Pared ext.
Norte
Sur
Este
Oeste
Techo

Despatx

Rad.

Ref. Obra:

Mercat RUBI

Ref. Obra:

Nº Oferta:
Local:

Nº Oferta:
Fotocop.

Local:

CONDICIONES DE CÁLCULO
Localidad:

Mercat RUBI

CONDICIONES DE CÁLCULO

Barcelona

Condiciones exteriores

Localidad:

T (ºC)

H.R. (%)

31
2

Verano
Invierno

Condiciones confort

68
55

Verano
Invierno

T (ºC)

H.R. (%)

25
21

50
40

Barcelona

Condiciones exteriores

T (ºC)
31
2

Verano
Invierno

DATOS DEL LOCAL

H.R. (%)

Condiciones confort

68
55

Verano
Invierno

7
2
S* [m ]

Altura [m]

k

0,0

0,7

0,0
0,0
0,0
7,4

0,7
0,7
0,7
1,0

Vidrio
Norte
Sur
Este
Oeste
Horizontal

Nº Personas
1
Actividad De pie, trabajo ligero (sin movimiento)
3
Caudal ventilación [m /h] (*)

S [m2]

k

fs

fps

Pared int.

0,0

5,0

100%

100%

0,0
0,0
0,0
0,0

5,0
5,0
5,0

100%
100%
100%

100%
100%
100%

S [m2]

k

12,4

1,2
2

k = [kcal/h·m ·ºC]
(S*) incluyendo ventanas

Iluminación

[W]

139 W, 45% FC Fluorescente

45

Superficie [m2]

3,00

Otros

[W]

80 Latente

Incandescente

0

0 Sensible

500

11
2
S* [m ]

Pared ext.
Norte
Sur
Este
Oeste
Techo

Altura [m]

k

0,0

0,7

0,0
0,0
0,0
10,5

0,7
0,7
0,7
1,0

Vidrio
Norte
Sur
Este
Oeste
Horizontal

Nº Personas
4
Actividad Sentado, trabajo ligero 139 W, 50% FCS
3
Caudal ventilación [m /h] (*)
180

S [m2]

k

fs

fps

2,2

73%

100%

0,0
0,0
0,0
0,0

2,2
2,2
2,2

73%
73%
73%

100%
100%
100%

Iluminación

[W]

Fluorescente

Hora/Mes

Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24

Latente Sensible
[kCal/h] [kCal/h]
182,9
724,9
399,8

Distribución Personas
Frío
[kCal/h]
69,0
56,5

Otros
[kCal/h]

0,0
451,5

Ventilación Radiación
[kCal/h]

113,90
28,50

[kCal/h]

0,00
0,00

Distribución Ventilación Transm.
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
Sensible

59,4

340,4

Total
[kCal/h]
907,9
399,8

80%

Frío
Calor
0
0
0
0
0
0

Distribución Frío

Rad.
Trans.

Distribución Personas
Frío
[kCal/h]

Pers.

Latente
Sensible

0,0

251,0
251,0

Otros
[kCal/h]

0,0
0,0

Ventilación Radiación
[kCal/h]

Vent.

Latente
Sensible

Ilumin

[kCal/h]

Latente Sensible
[kCal/h] [kCal/h]
706,6
667,2
658,9

Otros

455,60
114,00

[kCal/h]

0,00
0,00

Distribución Ventilación Transm.
Calor
[kCal/h]
[kCal/h]
Sensible

237,4

421,5

Total
[kCal/h]
1.373,8
658,9

k

12,9

1,2
2

k = [kcal/h·m ·ºC]

Otros

[W]
0

0 Sensible

Incandescente

Hora/Mes

Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24

Cargas
térmicas

FCS

Iluminación Pers.
[kCal/h]
Otros
0,0 Ilumin
90,3 Vent.
Transmisión
Rad.
[kCal/h]
Trans.
0,00
98,15
Otros

a las 15 h(solar), mes de Julio

S [m2]

160 Latente

RESULTADOS

Latente
Sensible

50
40

(S*) incluyendo ventanas

RESULTADOS

Latente
Sensible

25
21

Pared int.

0,0

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

Frío
Calor

H.R. (%)

3,00

(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica

Cargas
térmicas

T (ºC)

DATOS DEL LOCAL

Superficie [m2]
Pared ext.
Norte
Sur
Este
Oeste
Techo

Esp. Migdia

FCS

0

a las 15 h(solar), mes de Julio

Se recomienda la incorporación de
deshumectadores.

49%

Iluminación Pers.
[kCal/h]
Otros
0,0 Ilumin
180,6 Vent.
Transmisión
Rad.
[kCal/h]
Trans.
0,00
121,53

0
0
0
0
0
0

Distribución Frío

Rad.
Trans.
Pers.

Otros
[kCal/h]

0,0

Vent.

IluminOtros









3.1.- CONSIDERACIONS P
PREVIES
S
CONDICION
NS MARC
C
L’’ELABORA
ACIÓ DEL
PR
RESSUPOS
ST

GENER
RALS

QUE

S’HAN
N

CONSID
DERAT

PER
P

A

Aq
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aldrà que e
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nitaris s’han de consi derar inclo
oses les
se
egüents desspeses:
x
x

3.- AMIDAM
MENTS I P RESSU
UPOST

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x



Pàgina 12

Imposstos, arbitris
s o taxes q ue, per motiu del contracte i de l’’execució de
d l’obra,
s’hagin de satisfe
er a qualsevvol organisme.
Despeses que originin al co
ontractista el
e replanteig
g, programaació, recone
eixement
i asssaig pel co
ontrol de m
materials, controls
c
d’e
execució, pproves, rec
cepció i
liquidació de l’ob
bra, aportan
nt plànols de
efinitius tipu
us As-Built.
s informative
es que, d’acord amb le
es instruccioons de l’aju
untament
Rètols o tanques
agin de col·llocar.
de Villadrau, s’ha
Despeses de pe
ermisos o llicències propis
p
del contractista
c
a, necessarris per a
c
nts expropiiacions i
l’execcució de les obres, exxcepció fetta de les corresponen
serve
eis afectats.
Conservació i po
olicia de l’o
obra durantt la seva ex
xecució i ddurant el termini de
garan
ntia.
Despeses corres
sponents a plantes, Instal.lacions i mitjans aauxiliars i eq
quips de
maqu
uinària.
Despeses d’insttal·lació i rretirada de tota classe de consstruccions auxiliars,
a
plante
es, instal·lacions i eine
es.
Despeses de llo
oguer o ad
dquisicions de terreny
ys o dipòsitts de maquinària i
materrials.
Despeses de pro
otecció d’ab
bassegament i de la prròpia obra ccontra tota mena
m
de
deteriiorament.
Despeses de muntatge, conservac
ció i retirrada d’insttal·lacions per al
subm
ministramentt d’aigua i energia elèctrica necessaris peer a l’exec
cució de
l’obra
a, així com drets,
d
taxess o impostos
s de presa de
d corrent, comptadors i altres
eleme
ents.
Despeses de cla
assificació i retirada de
e materials rebutjats,
r
evvacuació de
e restes,
neteja
a general de
d l’obra i zzones annexes afectad
des per les obres, tot efectuat
amb estricte
e
com
mpliment de
el Decret sobre residus de la consttrucció.
Execu
ució, remod
delació, rep
posició i re
etirada de tota classee de construccions
auxilia
ars, incloen
nt-hi caminss d’accés, desviacions
d
d’aigües, nneteja i arra
anjament
de la
a zona d’o
obres, inclo
oses instal··lacions, prreses de ccorrent, pré
éstecs i
aboca
aments des
sprés de l’accabament de
d l’obra.
Adquisició o llo
oguer de tterrenys pe
er a Instal.lacions, ppreses de corrent,
aboca
aments i pré
éstecs.
Despeses de re
eparació i rreposició de
e camins, vials
v
alternaatius i serv
veis que
afectin al contrac
ctista per a la realització dels treballs.
Subm
ministramentt, col·locac ió i conserv
vació de se
enyals i elem
ments de seguretat
dins de
d l’obra i de les zon
nes de terc
cers i en le
es zones dd’inici i final d’obra,
guard
da de l’obra
a, vigilància d’afecció a tercers, en
n especial lles indicade
es per la
policia
a local resp
pecte el tràn
nsit de vehic
cles i persones.
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x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Despeses deriva
ades de la
a tanca d’o
obres i de la proteccció en relació a la
perillo
ositat i molè
èsties produ
uïdes per les obres.
Danyss a tercers per motiu d
de la forma d’execució de l’obra.
Despeses deriva
ades de le
es ampliaciions o connexions dee serveis definitius
d
d’elecctricitat, aig
gua, gas, te
elèfon i xa
arxes de co
omunicacióó per a la correcta
explotació de le
es obres o
objecte del contracte, d’acord aamb les po
otències,
consu
ums i carac
cterístiquess definides en el proje
ecte. Aqueestes despe
eses fan
referè
ència als drrets de con
nnexió de les compan
nyies subm inistradores
s i a les
obress i instal·lacions necesssàries per a la seva ma
aterialitzacióó.
Despeses deriv
vades de lles proves necessàriies a real itzar en to
otes les
instal·lacions prè
èvies a la re
ecepció defiinitiva.
Despeses deriv
vades de la legalitz
zació i tràmits neceessaris dav
vant els
organ
nismes oficiials que ca
alguin i les companyie
es que es ffaran càrrec
c de les
instal·lacions rea
alitzades.
s xarxes d
de drenatg
ge i recollida d’aigüees a la xa
arxa de
Connexió a les
clavegueram existent.
Despeses deriva
ades de la protecció de
d les obre
es per a fe r front a fe
enòmens
natura
als: pluja, vent,
v
neu, ettc.
Majorrs costos que poguesssin derivar--se en motiiu de la reaalització de
e treballs
noctu
urns, en ho
ores extrao
ordinàries, en
e dies fes
stius o en horaris no
o lectius
necesssaris per a complir el pla d’obra.
Eleme
ents auxilia
ars, petit m
material, aparells de trransport, d ’elevació, minves
m
i
pèrdu
ues.
Despeses d’elab
boració, apliicació i exec
cució del Pla de Segurretat i Salutt.
n en l’obra: sous d’enc
carregat,
Totess les despeses indirecttes que es produeixen
de gruista, de vig
gilants de sseguretat, de
d caps d’ob
bra, lloguerrs de tota classe de
maqu
uinària i Insttal.lacions p
provisionals
s, així com assegurance
a
ces.
La de
escomposició i justifica
ació dels pre
eus unitaris
s, així com eels rendime
ents i els
preuss bàsics que
e s’utilitzen
n són únicament inform
matius pel ccontractista que els
haurà
à de revisar en la seva oferta i que
e per aques
st procedimeent quedara
an a risc
i venttura del con
ntractista i ta
ancats a totts els efecte
es.
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3.2.- AMID
DAMENT
TS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

SUBCAPÍTOL 01.01 UNITATS EXTERIORS
u

MITSUBISHI PURY-P450YNW-A

Subministrament i col·locació d'unitat exterior d'aire condicionat, per
a sistema aire-aire, bomba de calor, per a gas R-410A, alimentació
trifàsica 400V/50Hz, gamma CITY MULTI, model
PURY-P450YNW-A "MITSUBISHI ELECTRIC", potència frigorífica
50,00 kW i potència calorífica 56,00 kW.
Inclou elements antivibratoris i suports de recolzament, bancada, safata recolida de condensats i conduits a desguàs. Inclòs circuits frigorífics i connexió de senyal entre unitat exterior, distribuidor i unitat
interior, segons esquemes. Inclòs kg de refrigerant. Completament
muntat, amb connexions establertes i posat en marxa per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Totalment instal·lada.
ACT0010

1

ACT0010

1,00

1,00
16.859,83

16.859,83

16.859,83

SUBCAPÍTOL 01.02 UNITATS INTERIORS

MITSUBISHI PEFY-P125VMH-E2

Subminitrament, col·locació i fixació d'equip climatització interior,
PEFY-P125VMH-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, unitat interior tipo conductes d'alta presió, gama CITY MULTI, de potència frigorífica de 14,00 kW i potència calorífica de 16,00 kW. Totalment
muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Elements de fixació antivibratoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, sifó de desguàs, connexió a desguàs, Inclós connexionat deconductes frigorífics segons esquema i capítol de canonades frigorígfiques.
ACT0010

1
u

01.02.06

1,00

1,00

u

2.003,42

2.003,42

2,00

2,00
1.194,42

6 abril 2018

u

8

8,00

2.388,84

01.02.08

1,00

1.231,42

MITSUBISHI PLFY-P25VFM-E

Pàgina

1

1.243,42

1.402,42

11.219,36

u

11.219,36

MITSUBISHI PLFY-P50VFM-E

1

1,00

1,00

u

1.438,92
1.438,92

1.438,92

770,42

770,42

MITSUBISHI PKFY-P15VBM-E

1

1,00

1,00

u

770,42

Recuperador de calor 1

Subminitrament, col·locació i fixació de recuperador de calor aire-aire, amb bescanviador de flux creuat, cabal màxim de 500 m³/h, eficiència sensible 52%, per a muntatge horitzontal i nivell de pressió
sonora de 46 dBA en camp lliure a 1,5 m, model MU-RECO 500 SN
de la marca SALVADOR ESCODA, amb caixa d'acer galvanitzat i
plastificat, color ivori, amb aïllament, classe B segons UNE-EN
13501-1, suports antivibratoris, embocadures amb junt estanc i filtres F8 amb eficàcia del 52%, classe D segons UNE-EN 13501-1, 2
ventiladors centrífugs de doble oïda d'accionament directe amb mo-

1.231,42
1.231,42

1.243,42

8,00

1,000

1,00

1.243,42

MITSUBISHI PLFY-P40VFM-E

ACT0010

1,000
01.02.04

IMPORT

Subminitrament, col·locació i fixació d'equip climatització interior,
model PKFY-P15VBM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, unitat interior tipo split de paret, de potència frigorífica de 1,70 kW i potència calorífica de 1,90 kW. Inclós interfície per a Control-A, per a
M-NET. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Elements de fixació antivibratoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, sifó de desguàs, connexió a desguàs, Inclós connexionat deconductes frigorífics segons esquema i capítol de canonades frigorígfiques.

2.388,84

Subminitrament, col·locació i fixació d'equip climatització interior,
model PLFY-P20VFM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, unitat interior tipo cassette, gama CITY MULTI, de potència frigorífica
de 2,20 kW i potència calorífica de 2,50 kW. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació
del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Elements de fixació antivibratoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, sifó de desguàs, connexió a desguàs, Inclós connexionat deconductes frigorífics segons esquema i capítol de canonades frigorígfiques.
1

1,00

1,000
01.02.07

MITSUBISHI PLFY-P20VFM-E

ACT0010

u

ACT0010

2,000
01.02.03

PREU

Subminitrament, col·locació i fixació d'equip de climatització interior,
model PLFY-P50VFM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, unitat interior tipo cassette, gama CITY MULTI, de potència frigorífica
de 5,60 kW i potència calorífica de 6,30 kW. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació
del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Elements de fixació antivibratoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, sifó de desguàs, connexió a desguàs, Inclós connexionat deconductes frigorífics segons esquema i capítol de canonades frigorígfiques.

2.003,42

Subminitrament, col·locació i fixació d'equip climatització interior,
model PLFY-P15VFM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, unitat interior tipo cassette, gama CITY MULTI, de potència frigorífica
de 1,70 kW i potència calorífica de 1,90 kW. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació
del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Elements de fixació antivibratoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, sifó de desguàs, connexió a desguàs, Inclós connexionat deconductes frigorífics segons esquema i capítol de canonades frigorígfiques.
2

1,00

8,000

MITSUBISHI PLFY-P15VFM-E

ACT0010

1

ACT0010

1,000
01.02.02

QUANTITAT

Subminitrament, col·locació i fixació d'equip climatització interior,
model PLFY-P40VFM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, unitat interior tipo cassette, gama CITY MULTI, de potència frigorífica
de 4,00 kW i potència calorífica de 5,00 kW. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació
del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Elements de fixació antivibratoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, sifó de desguàs, connexió a desguàs, Inclós connexionat deconductes frigorífics segons esquema i capítol de canonades frigorígfiques.

16.859,83

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01 UNITATS EXTERIORS.......................
u

PARCIALS

1,000
01.02.05

1,000

01.02.01

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Subminitrament, col·locació i fixació d'equip climatització interior,
model PLFY-P25VFM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, unitat interior tipo cassette, gama CITY MULTI, de potència frigorífica
de 2,80 kW i potència calorífica de 3,20 kW. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació
del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Elements de fixació antivibratoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, sifó de desguàs, connexió a desguàs, Inclós connexionat deconductes frigorífics segons esquema i capítol de canonades frigorígfiques.
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

tors elèctrics trifàsics, aïllament F, protecció IP 55, capsa de borns
externa amb protecció IP 55. Inclou elements antivibratoris i suports
de recolzament, safata recolida de condensats i conduits a desguàs. Inclòs connexió de senyal. Completament muntat, amb connexions establertes i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a
la comprovació del seu correcte funcionament. Totalment instal·lada.
ACT0010

1
u

01.03.01

1,00

1,00

1.231,42

Recuperador de calor 2

1
u

IMPORT

Control remot PAC-YT52CRA

11
u

11,00

11,00

1.162,26
105,66

1.162,26

Control centralitzat AT-50B

ACT0010
1,00

1,00

1

1,00
1,000

2.614,42
2.614,42

1,00

1.645,28
1.645,28

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.03 CONTROL ..........................................

2.614,42

1.645,28

2.807,54

APARTAT 01.04.01 CANONADES
01.04.01.01

2,00

2,00
2,000

105,52

211,04

Controlador CMB-P1016V-JA

1

m

Conjunt canonada frigorífica coure recuit Ø7/8 " i 1 1/8"

Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació frigorífica,
formada per dos tub de coure recuit R220, de 7/8 " de diàmetre nominal d'0,80 mm de gruix i de 1 1/8" de diàmetre nominal d'1,00 mm
de gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclós aïllament califugat amb
recobriment metàl·lic en tram exterior.Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.
Realització de proves de servei.

211,04

Subminitrament, col·locació i fixació de controlador
CMB-P1016V-JA de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, gama CITY
MULTI de 16 sortides. Totalment muntat, connexionat i engegat per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, i de conductes. Inclós recollida de condensats i conduïts fins a desguàs. Inclós claus de tall.
ACT0010

PREU

SUBCAPÍTOL 01.04 CANONADES FRIGORÍFIQUES

2
u

QUANTITAT

Subministrament i instal·lació de control centralitzat per a 50 grups
basat en servidor web, model AT-50B de la marca MITSUBISHI
ELECTRIC. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les xarxes elèctrica i senyal. Inclós sondes de qualitat,
una per cada zona climatitzada (una per unitat interior), muntat ocult
en ambient interior segons indicacions de direcció facultativa.

Subminitrament, col·locació i fixació de ventilador helicoïdal de baix
nivell sonor, de lamarca Soler & Palau model SILENT 100, cabal
aproximat de 100 m3 / h, comporta antiretorn incorporada, llum pilot
de funcionament, motor 230V-50Hz amb rodaments a boles, muntat
sobre silent-blocks, IP45, Classe II, amb protector tèrmic, per treballar a temperatures de fins a 40ºC.. Inclou elements antivibratoris i
suports de recolzament. Inclòs connexió de senyal i elèctrica. Completament muntat, amb connexions establertes i posat en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Totalment instal·lada.

01.02.11

PARCIALS

11,000
01.03.02

Extractor banys

ACT0010

u

ACT0010

1,000
01.02.10

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Subministrament i instal·lació de control remot per a 16 grups amb
pantalla numerica, model PAC-YT52CRA de la marca MITSUBISHI
ELECTRIC. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les xarxes elèctrica i senyal. Inclós sondes de qualitat,
una per cada zona climatitzada (una per unitat interior), muntat ocult
en ambient interior segons indicacions de direcció facultativa.

1.231,42
1.231,42

Subminitrament, col·locació i fixació de recuperador de calor aire-aire, amb bescanviador de flux creuat, cabal màxim de 3300 m³/h, eficiència sensible 50%, per a muntatge horitzontal i nivell de pressió
sonora de 46 dBA en camp lliure a 1,5 m, model MU-RECO 3300
SN de la marca SALVADOR ESCODA, amb caixa d'acer galvanitzat i plastificat, color ivori, amb aïllament, classe B segons UNE-EN
13501-1, suports antivibratoris, embocadures amb junt estanc i filtres F8 amb eficàcia del 50%, classe D segons UNE-EN 13501-1, 2
ventiladors centrífugs de doble oïda d'accionament directe amb motors elèctrics trifàsics, aïllament F, protecció IP 55, capsa de borns
externa amb protecció IP 55. Inclou elements antivibratoris i suports
de recolzament, safata recolida de condensats i conduits a desguàs. Inclòs connexió de senyal. Completament muntat, amb connexions establertes i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a
la comprovació del seu correcte funcionament. Totalment instal·lada.
ACT0010

RESUM

SUBCAPÍTOL 01.03 CONTROL

1,000
01.02.09

CODI

ACT0010

15,00

15,00

15,00
15,000

01.04.01.02

m

527,55
35,17

527,55

Conjunt aïllament tèrmic canonada Ø3/8 " i 5/8"

Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 3/8 " i 7/8" , de 20 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C,. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls. Inclou: Preparació de la
superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
1,00

1,00
1,000

6.211,42
6.211,42

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02 UNITATS INTERIORS ........................

6.211,42

30.564,10

ACT0010

125,00

125,00

125,00
125,000

01.04.01.03

m

2.335,00
18,68

2.335,00

Conjunt aïllament tèrmic canonada Ø1/4" i 1/2"

Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 1/4" i 1/2", de 20 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C,. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls. Inclou: Preparació de la
superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
ACT0010

250,00

250,00

250,00
250,000

1.842,50
7,37

TOTAL APARTAT 01.04.01 CANONADES ......................................
6 abril 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

APARTAT 01.04.02 DISTRIBUÏDORS
01.04.02.01

u

Reductor

CODI

RESUM

01.05.03

ml

4

4,00

4,00
4,000

01.04.02.02

u

311,04
77,76

311,04

Distribuidor CMY-R302S-G

Subministrament i instal·lació de distribuidor model
CMY-R302S-Gde la marca MITSUBISHI ELECTRIC, muntada superficialment. Totalment instal·lat i montat.
ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

01.04.02.03

u

119,76
119,76

119,76

Distribuidor CMY-Y102S-G

9

9,00

9,00
9,000

01.04.02.04

u

ACT0010

1

1,00
1,000

1.014,84

122,76
122,76

122,76

TOTAL APARTAT 01.04.02 DISTRIBUÏDORS .................................

1.568,40

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.04 CANONADES FRIGORÍFIQUES........

6.273,45

ml

ACT0010

7,50
ml

6 abril 2018

24,00

24,00

7,50

7,50

235,20
31,36

374,64
15,61

374,64

Conducte circular Ø450mm

21,00

21,00

21,00

m2

1.077,51
51,31

1.077,51

Conductes rectangulars aïllament

40,00

40,00

40,00

m2

1.038,40
25,96

1.038,40

Conductes rectangulars

Subministrament, formació i col·locació de conducte rectangular per
a la distribució d'aire climatitzat format per panell xapa. També p/p
de talls, colzes i derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge, peces especials, neteja i retirada dels materials sobrants a contenidor. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Neteja final. Totalment instal·lat.

235,20

Conducte circular flexible Ø160mm

75,00

2.389,50

40,000
01.05.06

Subministrament i instal·lació de conducte circular flexible per a la
distribució d'aire format de 160 mm de diàmetre, format per un tub
interior obtingut com a resultat d'enrotllar en hèlix, amb espiral de filferro, bandes d'alumini i polièster, aïllat amb un feltre de llana de vidre de 20 mm de gruix i recobert exteriorment per una màniga de
polièster i alumini reforçat. També p/p de talls, colzes i derivacions,
embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació,
segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge, peces especials, neteja i retirada dels materials
sobrants a contenidor. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Neteja final. Totalment instal·lat.
ACT0010

ml

ACT0010

7,500
01.05.02

31,86

Subministrament, formació i col·locació de conducte rectangular per
a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat
de llana de vidre segons UNE-EN 13162, revestit per les seves
dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra
de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK). També p/p de talls, colzes i derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i
unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge,
peces especials, neteja i retirada dels materials sobrants a contenidor. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Neteja final. Totalment instal·lat.

Conducte circular flexible Ø100mm

Subministrament i instal·lació de conducte circular flexible per a la
distribució d'aire format de 100 mm de diàmetre, format per un tub
interior obtingut com a resultat d'enrotllar en hèlix, amb espiral de filferro, bandes d'alumini i polièster, aïllat amb un feltre de llana de vidre de 20 mm de gruix i recobert exteriorment per una màniga de
polièster i alumini reforçat. També p/p de talls, colzes i derivacions,
embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació,
segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge, peces especials, neteja i retirada dels materials
sobrants a contenidor. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Neteja final. Totalment instal·lat.

75,000

21,000
01.05.05

SUBCAPÍTOL 01.05 CONDUCTES
01.05.01

24,00

ACT0010
1,00

IMPORT

Subministrament i instal·lació de conducte circular per a la distribució d'aire format per xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 200mm.
També p/p de talls, colzes i derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions
amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge, peces
especials, neteja i retirada dels materials sobrants a contenidor. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Neteja final. Totalment instal·lat.

Distribuidor CMY-R160-J1

Subministrament i instal·lació de distribuidor model CMY-R160-J1
de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, muntada superficialment. Totalment instal·lat i montat.

PREU

24,000
01.05.04

1.014,84
112,76

QUANTITAT

Conducte circular Ø200mm

ACT0010

Subministrament i instal·lació de distribuidor model CMY-Y102S-G
de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, muntada superficialment. Totalment instal·lat i montat.
ACT0010

PARCIALS

Subministrament i instal·lació de conducte circular per a la distribució d'aire format per xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 450mm.
També p/p de talls, colzes i derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions
amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge, peces
especials, neteja i retirada dels materials sobrants a contenidor. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Neteja final. Totalment instal·lat.

Subministrament i instal·lació de reductor de la marca MITSUBISHI
ELECTRIC, muntada superficialment. Totalment instal·lat i montat.
ACT0010

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

ACT0010

290,00

290,00

290,00
290,000

01.05.07

u

5.788,40
19,96

5.788,40

Comporta pas 200x250

Subministrament i col·locació de comporta motoritzada de regulació
de caudal i presió per a pas de conducte 200x250mm, estanques al
pas d'aire per a instal·lació en conducte circular. Inclou connexionat
i senyal. Totalment instal·lat i col·locat.
75,00

75,00

2.389,50
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7,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AJUNTAMENT RUBÍ

AJUNTAMENT RUBÍ

CODI

RESUM

01.05.08

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

7,000

365,52

2.558,64

CODI

RESUM

PARCIALS

01.07.01

2

2,00

2,00
2,000

495,52

991,04

14.453,33

ml

ACT0010

40,00

40,00

01.07.02

Subministrament i col·locació de reixa lineal de la marca MADEL serie LOF & LAIF 2x1000mm en alumini i acabat anoditzat plata mate,
amb aletes fixes paral·les. Amb ponts de muntatge per a instal·lar
en fals sostre o trasdosat, i elements necessaris per a muntatge. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Totalment instal·lat.

u

PA

ACT0010

48,00

1

1.715,04
35,73

1.715,04

1,00

1,00

ACT0010

4,00

4,00

130,92
32,73

130,92

Reixa, DMT 300x250mm

Subministrament i col·locació de reixa de la marca MADEL serie
DMT de 400x250mm en alumini i acabat anoditzat plata mate, amb
aletes fixes paral·les. Amb ponts de muntatge per a instal·lar en fals
sostre o trasdosat, i elements necessaris per a muntatge. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Totalment instal·lat.

ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

01.06.04

u

700,00

2.395,60

u

Programació inicial, posta en marxa i legalització

Mà d'obra relativa a la parametrització, configuració, posada en marxa i legalització del sistema de climatització.

4,000
u

700,00

SUBCAPÍTOL 01.08 POSTA EN MARXA I LEGALITZACIÓ

1

1,00

1,00
1,000

01.06.03

700,00

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.07 SAFATES ...........................................
01.08.01

Subministrament i col·locació de reixa de la marca MADEL serie
DMT de 300x250mm en alumini i acabat anoditzat plata mate, amb
aletes fixes paral·les. Amb ponts de muntatge per a instal·lar en fals
sostre o trasdosat, i elements necessaris per a muntatge. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Totalment instal·lat.

4

1.695,60

Segellat pas instal·lacions

1,000

48,00

Reixa, DMT 400x250mm

ACT0010

1.695,60
42,39

Partida alçada en concepte de segellat dels passos d'instal·lacions
de climatització.

48,000
01.06.02

40,00
40,000

Reixa lineal, LOF & LAIF 2x1000mm

48

2.734,15

Safata Rejiband 300x100mm

SUBCAPÍTOL 01.06 REIXES

ACT0010

IMPORT

Subministrament i col·locació de safata Rejiband de 300x100 mm.
amb p.p. d'accessoris i suports; muntada suspesa. D'acord al reglament electrotècnic de baixa tensió. Amb protecció contra impactes
IPXX- (9). Marca Pemsa o similar. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

991,04

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05 CONDUCTES .....................................
u

PREU

SUBCAPÍTOL 01.07 SAFATES

Subministrament i col·locació de comporta motoritzada de regulació
de caudal i presió tallafocs RF-120min per a conducte Ø450mm, estanques al pas d'aire per a instal·lació en conducte circular. Inclou
connexionat i senyal. Totalment instal·lat i col·locat.

01.06.01

QUANTITAT

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.06 REIXES ...............................................

Comporta tallafocs Ø400

ACT0010

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

750,00
750,00

750,00

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.08 POSTA EN MARXA I
LEGALITZACIÓ .................................................................................

750,00

TOTAL CAPÍTOL 01 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ ...........................................................................

76.838,00

TOTAL.........................................................................................................................................................

76.838,00

28,73
28,73

28,73

Reixa, DMT 250x250mm

Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes a paret, model CIMA PRO de la marca SIMON, per a centralització de funcions
en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per
a 6 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou: Replanteig de
la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

01.06.05

u

25,73
25,73

25,73

Reixa, AMT 900x300mm

Subministrament i col·locació de reixa de la marca MADEL serie
AMT de 900x300mm en alumini i acabat anoditzat plata mate, amb
aletes fixes paral·les. Amb ponts de muntatge per a instal·lar en fals
sostre o trasdosat, i elements necessaris per a muntatge. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Totalment instal·lat.

ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

01.06.06

u

83,73
83,73

83,73

Partida alçada reixes exteriors

Partida alçada en concepte d'adaptació de les reixes exteriors del
conductes dels recuperadors, a determinar segons reixes existents.
ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

6 abril 2018

750,00
750,00

750,00
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI





QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 01 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
SUBCAPITOL 01.01 UNITATS EXTERIORS

3.3.- PREU
US DESC
COMPOS
SATS

01.01.01

u

MITSUBISHI PURY-P450YNW-A

Subministrament i col·locació d'unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire, bomba de calor, per a gas R-410A, alimentació trifàsica 400V/50Hz, gamma
CITY MULTI, model PURY-P450YNW-A "MITSUBISHI ELECTRIC", potència frigorífica 50,00 kW i potència calorífica 56,00 kW.
Inclou elements antivibratoris i suports de recolzament, bancada, safata recolida de
condensats i conduits a desguàs. Inclòs circuits frigorífics i connexió de senyal entre
unitat exterior, distribuidor i unitat interior, segons esquemes. Inclòs kg de refrigerant. Completament muntat, amb connexions establertes i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Totalment
instal·lada.
A012G000
A013G000
BED5718B
A%AUX0010250

9,000
9,000
1,000
2,500

h
h
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
PURY-P450YNW-A "MITSUBISHI ELECTRIC"
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
16.565,00
287,60

154,80
132,84
16.565,00
7,19

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

16.859,83

SUBCAPITOL 01.02 UNITATS INTERIORS
01.02.01

u

MITSUBISHI PEFY-P125VMH-E2

Subminitrament, col·locació i fixació d'equip climatització interior, PEFY-P125VMH-E
de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, unitat interior tipo conductes d'alta presió, gama CITY MULTI, de potència frigorífica de 14,00 kW i potència calorífica de 16,00
kW. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Elements de fixació
antivibratoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, sifó de desguàs, connexió a desguàs, Inclós connexionat deconductes frigorífics segons esquema i capítol de canonades frigorígfiques.
A012G000
A013G000
BEDA11511122
A%AUX0010250

4,500
4,500
1,000
2,500

h
h
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
PEFY-P125VMH-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
1.856,00
143,80

77,40
66,42
1.856,00
3,60

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
01.02.02

u

2.003,42

MITSUBISHI PLFY-P15VFM-E

Subminitrament, col·locació i fixació d'equip climatització interior, model
PLFY-P15VFM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, unitat interior tipo cassette,
gama CITY MULTI, de potència frigorífica de 1,70 kW i potència calorífica de 1,90
kW. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Elements de fixació
antivibratoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, sifó de desguàs, connexió a desguàs, Inclós connexionat deconductes frigorífics segons esquema i capítol de canonades frigorígfiques.
A012G000
A013G000
BEDA115111
A%AUX0010250

4,500
4,500
1,000
2,500

h
h
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
PLFY-P15VFM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
1.047,00
143,80

77,40
66,42
1.047,00
3,60

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

1.194,42
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

QUANTITAT UT

01.02.03

u

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

MITSUBISHI PLFY-P20VFM-E

CODI

QUANTITAT UT

01.02.06

u

Subminitrament, col·locació i fixació d'equip climatització interior, model
PLFY-P20VFM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, unitat interior tipo cassette,
gama CITY MULTI, de potència frigorífica de 2,20 kW i potència calorífica de 2,50
kW. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Elements de fixació
antivibratoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, sifó de desguàs, connexió a desguàs, Inclós connexionat deconductes frigorífics segons esquema i capítol de canonades frigorígfiques.
A012G000
A013G000
BEDA1151
A%AUX0010250

4,500
4,500
1,000
2,500

h
h
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
PLFY-P20VFM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
1.084,00
143,80

01.02.04

u

A012G000
A013G000
BEDA115114
A%AUX0010250

1.231,42

4,500
4,500
1,000
2,500

4,500
4,500
1,000
2,500

h
h
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
PLFY-P25VFM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
1.096,00
143,80

01.02.05

u

u

A012G000
A013G000
BEDA11515
A%AUX0010250

1.243,42

4,500
4,500
1,000
2,500

4,500
4,500
1,000
2,500

h
h
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
PLFY-P40VFM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
1.255,00
143,80

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
PLFY-P50VFM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
1.291,50
143,80

77,40
66,42
1.291,50
3,60

MITSUBISHI PKFY-P15VBM-E

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
PKFY-P15VBM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
623,00
143,80

77,40
66,42
623,00
3,60

u

770,42

Recuperador de calor 1

1.402,42

A012G000
A013G000
BEDA115125
A%AUX0010250

4,500
4,500
1,000
2,500

h
h
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Recuperador 1
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
1.084,00
143,80

77,40
66,42
1.084,00
3,60

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

6 abril 2018

1.438,92

Subminitrament, col·locació i fixació de recuperador de calor aire-aire, amb bescanviador de flux creuat, cabal màxim de 500 m³/h, eficiència sensible 52%, per a muntatge horitzontal i nivell de pressió sonora de 46 dBA en camp lliure a 1,5 m, model
MU-RECO 500 SN de la marca SALVADOR ESCODA, amb caixa d'acer galvanitzat
i plastificat, color ivori, amb aïllament, classe B segons UNE-EN 13501-1, suports antivibratoris, embocadures amb junt estanc i filtres F8 amb eficàcia del 52%, classe D
segons UNE-EN 13501-1, 2 ventiladors centrífugs de doble oïda d'accionament directe amb motors elèctrics trifàsics, aïllament F, protecció IP 55, capsa de borns externa amb protecció IP 55. Inclou elements antivibratoris i suports de recolzament,
safata recolida de condensats i conduits a desguàs. Inclòs connexió de senyal. Completament muntat, amb connexions establertes i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Totalment instal·lada.

77,40
66,42
1.255,00
3,60

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

MITSUBISHI PLFY-P50VFM-E

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS SETANTA EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
01.02.08

MITSUBISHI PLFY-P40VFM-E

h
h
u
%

Subminitrament, col·locació i fixació d'equip climatització interior, model
PLFY-P40VFM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, unitat interior tipo cassette,
gama CITY MULTI, de potència frigorífica de 4,00 kW i potència calorífica de 5,00
kW. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Elements de fixació
antivibratoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, sifó de desguàs, connexió a desguàs, Inclós connexionat deconductes frigorífics segons esquema i capítol de canonades frigorígfiques.
A012G000
A013G000
BEDA115113
A%AUX0010250

IMPORT

Subminitrament, col·locació i fixació d'equip climatització interior, model
PKFY-P15VBM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, unitat interior tipo split de
paret, de potència frigorífica de 1,70 kW i potència calorífica de 1,90 kW. Inclós interfície per a Control-A, per a M-NET. Totalment muntat, connexionat i engegat per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Elements de fixació
antivibratoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, sifó de desguàs, connexió a desguàs, Inclós connexionat deconductes frigorífics segons esquema i capítol de canonades frigorígfiques.

77,40
66,42
1.096,00
3,60

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
01.02.07

MITSUBISHI PLFY-P25VFM-E

h
h
u
%

Subminitrament, col·locació i fixació d'equip climatització interior, model
PLFY-P25VFM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, unitat interior tipo cassette,
gama CITY MULTI, de potència frigorífica de 2,80 kW i potència calorífica de 3,20
kW. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Elements de fixació
antivibratoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, sifó de desguàs, connexió a desguàs, Inclós connexionat deconductes frigorífics segons esquema i capítol de canonades frigorígfiques.
A012G000
A013G000
BEDA11511
A%AUX0010250

PREU

Subminitrament, col·locació i fixació d'equip de climatització interior, model
PLFY-P50VFM-E de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, unitat interior tipo cassette,
gama CITY MULTI, de potència frigorífica de 5,60 kW i potència calorífica de 6,30
kW. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la
comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Elements de fixació
antivibratoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, sifó de desguàs, connexió a desguàs, Inclós connexionat deconductes frigorífics segons esquema i capítol de canonades frigorígfiques.

77,40
66,42
1.084,00
3,60

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

RESUM
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

QUANTITAT UT

01.02.09

u

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Recuperador de calor 2

4,500
4,500
1,000
2,500

h
h
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Recuperador 2
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
2.467,00
143,80

01.02.10

u

01.03.01

A012M000
BEV31110
A%AUX0010150

1,000
1,000
1,000
1,000
2,500

h
h
u
u
%

17,20
14,76
60,00
12,76
32,00

u

1,000 h
1,000 u
1,500 %

01.03.02

u

2.614,42

8,000 h
1,000 u
1,500 %

4,500
4,500
1,000
2,500

h
h
u
%

17,20
14,76
6.064,00
143,80

105,52

21,34
84,00
21,30

21,34
84,00
0,32

Control centralitzat AT-50B

Oficial 1a muntador
AT-50B de la marca MITSUBISHI ELECTRIC
Despeses auxiliars mà d'obra

21,34
1.472,00
170,70

170,72
1.472,00
2,56

1.645,28

APARTAT 01.04.01 CANONADES
01.04.01.01

m

Conjunt canonada frigorífica coure recuit Ø7/8 " i 1 1/8"

6.211,42

A012M000
A013M000
B0A71300
BF5B4200
BFW5A4B0
BFY5CL00
A%AUX0010150
B0A71700
BF5B7300
BFW5A7B0
BFY5CQ00

0,180
0,180
0,560
1,000
1,500
0,300
1,500
0,560
1,000
1,500
0,300

h
h
u
m
u
u
%
u
m
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Abraçadora metàl.,d/int.=10mm
Tub Cu R220 (recuit) DN=7/8",g= 0,8mm
Ac.tub Cu inst.frigo DN=7/8",p/soldar capil·lar.
Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=7/8",p/soldar per capilaritat
Despeses auxiliars mà d'obra
Abraçadora metàl.,d/int.=18mm
Tub Cu R220 (recuit) DN=1 1/8",g= 1,0mm
Ac.tub Cu inst.frigo DN=1 1/8",p/soldar capil·lar.
Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1 1/8",p/soldar per capilaritat

21,34
18,34
0,34
2,40
2,80
1,60
7,10
0,35
15,00
2,80
3,00

3,84
3,30
0,19
2,45
4,20
0,48
0,11
0,20
15,30
4,20
0,90

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS

6 abril 2018

105,66

Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació frigorífica, formada per dos
tub de coure recuit R220, de 7/8 " de diàmetre nominal d'0,80 mm de gruix i de 1
1/8" de diàmetre nominal d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclós aïllament califugat amb recobriment metàl·lic en tram exterior.Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.

77,40
66,42
6.064,00
3,60

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL DOS-CENTS ONZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

Oficial 1a muntador
marterial
Despeses auxiliars mà d'obra

SUBCAPITOL 01.04 CANONADES FRIGORÍFIQUES

Controlador CMB-P1016V-JA

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
CMB-P1016V-JA de la marca MITSUBISHI ELECTRIC
Despeses auxiliars mà d'obra

IMPORT

Control remot PAC-YT52CRA

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Subminitrament, col·locació i fixació de controlador CMB-P1016V-JA de la marca
MITSUBISHI ELECTRIC, gama CITY MULTI de 16 sortides. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, i de conductes. Inclós recollida de condensats i conduïts fins a desguàs. Inclós claus de tall.
A012G000
A013G000
BEDA115122
A%AUX0010250

SUBTOTAL

Subministrament i instal·lació de control centralitzat per a 50 grups basat en servidor
web, model AT-50B de la marca MITSUBISHI ELECTRIC. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les
xarxes elèctrica i senyal. Inclós sondes de qualitat, una per cada zona climatitzada
(una per unitat interior), muntat ocult en ambient interior segons indicacions de direcció facultativa.
A012M000
BEV311101
A%AUX0010150

17,20
14,76
60,00
12,76
0,80

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
01.02.11

u

Extractor banys

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Extractor Silent 100
Suport estàndard antivibr.p/ventil.centrífug,preu alt
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Subminitrament, col·locació i fixació de ventilador helicoïdal de baix nivell sonor, de
lamarca Soler & Palau model SILENT 100, cabal aproximat de 100 m3 / h, comporta
antiretorn incorporada, llum pilot de funcionament, motor 230V-50Hz amb rodaments
a boles, muntat sobre silent-blocks, IP45, Classe II, amb protector tèrmic, per treballar a temperatures de fins a 40ºC.. Inclou elements antivibratoris i suports de recolzament. Inclòs connexió de senyal i elèctrica. Completament muntat, amb connexions establertes i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació
del seu correcte funcionament. Totalment instal·lada.
A012G000
A013G000
BEM22D10
BEWM2000
A%AUX0010250

RESUM

Subministrament i instal·lació de control remot per a 16 grups amb pantalla numerica, model PAC-YT52CRA de la marca MITSUBISHI ELECTRIC. Totalment muntat,
connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les
xarxes elèctrica i senyal. Inclós sondes de qualitat, una per cada zona climatitzada
(una per unitat interior), muntat ocult en ambient interior segons indicacions de direcció facultativa.

77,40
66,42
2.467,00
3,60

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SIS-CENTS CATORZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

QUANTITAT UT

SUBCAPITOL 01.03 CONTROL

Subminitrament, col·locació i fixació de recuperador de calor aire-aire, amb bescanviador de flux creuat, cabal màxim de 3300 m³/h, eficiència sensible 50%, per a muntatge horitzontal i nivell de pressió sonora de 46 dBA en camp lliure a 1,5 m, model
MU-RECO 3300 SN de la marca SALVADOR ESCODA, amb caixa d'acer galvanitzat i plastificat, color ivori, amb aïllament, classe B segons UNE-EN 13501-1, suports antivibratoris, embocadures amb junt estanc i filtres F8 amb eficàcia del 50%,
classe D segons UNE-EN 13501-1, 2 ventiladors centrífugs de doble oïda d'accionament directe amb motors elèctrics trifàsics, aïllament F, protecció IP 55, capsa de
borns externa amb protecció IP 55. Inclou elements antivibratoris i suports de recolzament, safata recolida de condensats i conduits a desguàs. Inclòs connexió de senyal. Completament muntat, amb connexions establertes i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Totalment
instal·lada.
A012G000
A013G000
BEDA11512511
A%AUX0010250

CODI

Pàgina
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35,17
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

QUANTITAT UT

01.04.01.02

m

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Conjunt aïllament tèrmic canonada Ø3/8 " i 5/8"

0,180
0,180
0,560
1,000
1,500
0,300
1,500
0,560
1,000
1,500
0,300

h
h
u
m
u
u
%
u
m
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Abraçadora metàl.,d/int.=10mm
Tub Cu R220 (recuit) DN=7/8",g= 0,8mm
Ac.tub Cu inst.frigo DN=7/8",p/soldar capil·lar.
Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=7/8",p/soldar per capilaritat
Despeses auxiliars mà d'obra
Abraçadora metàl.,d/int.=16mm
Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8",g= 0,8mm
Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8",p/soldar capil·lar.
Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8",p/soldar per capilaritat

21,34
18,34
0,34
2,40
2,80
1,60
7,10
0,35
2,16
0,86
1,40

m

A012G000
A013G000
546546
A%AUX0010250

0,130 h
0,130 h
1,000 m

BFQ3284A

1,000 m

BFYQ3020
BFYQ3040
A%AUX0010150

0,500 u
0,500 u
1,500 %

21,34
18,34
0,46

2,77
2,38
0,47

1,55

1,58

0,05
0,12
5,20

0,03
0,06
0,08

18,68

1,000
1,000
1,000
2,500

h
h
u
%

17,20
14,76
45,00
32,00

u

A012G000
A013G000
96849684
A%AUX0010250

1,000
1,000
1,000
2,500

h
h
u
%

ml

1,000
1,000
1,000
2,500

h
h
u
%

17,20
14,76
87,00
32,00

17,20
14,76
80,00
0,80

A012G000
A013G000
546786
BEW49000
A%AUX0010150

17,20
14,76
45,00
0,80

0,300
0,300
1,000
0,870
1,500

01.05.02

h
h
ml
u
%

ml

Distribuidor CMY-R160-J1

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Distribuidor CMY-R160-J1
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
90,00
32,00

17,20
14,76
90,00
0,80

Conducte circular flexible Ø100mm

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Conducte circular flexible Ø100mm
Suport estàndard p/conducte
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
5,75
18,25
9,60

5,16
4,43
5,75
15,88
0,14

119,76

Pàgina
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31,36

Conducte circular flexible Ø160mm

A012G000
A013G000
BE42Q9212
BEW49000
A%AUX0010150

0,300
0,300
1,000
0,870
1,500

h
h
ml
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Conducte circular flexible Ø160mm
Suport estàndard p/conducte
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
6,25
18,25
9,60

5,16
4,43
6,25
15,88
0,14

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

6 abril 2018

122,76

Subministrament i instal·lació de conducte circular flexible per a la distribució d'aire
format de 160 mm de diàmetre, format per un tub interior obtingut com a resultat
d'enrotllar en hèlix, amb espiral de filferro, bandes d'alumini i polièster, aïllat amb un
feltre de llana de vidre de 20 mm de gruix i recobert exteriorment per una màniga de
polièster i alumini reforçat. També p/p de talls, colzes i derivacions, embocadures,
suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb
cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge, peces especials, neteja i retirada dels materials sobrants a contenidor. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Neteja final. Totalment instal·lat.

77,76

17,20
14,76
87,00
0,80

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

112,76

7,37

Distribuidor CMY-R302S-G

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Distribuidor CMY-R302S-G
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
80,00
32,00

Subministrament i instal·lació de conducte circular flexible per a la distribució d'aire
format de 100 mm de diàmetre, format per un tub interior obtingut com a resultat
d'enrotllar en hèlix, amb espiral de filferro, bandes d'alumini i polièster, aïllat amb un
feltre de llana de vidre de 20 mm de gruix i recobert exteriorment per una màniga de
polièster i alumini reforçat. També p/p de talls, colzes i derivacions, embocadures,
suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb
cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge, peces especials, neteja i retirada dels materials sobrants a contenidor. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Neteja final. Totalment instal·lat.

Subministrament i instal·lació de distribuidor model CMY-R302S-Gde la marca MITSUBISHI ELECTRIC, muntada superficialment. Totalment instal·lat i montat.
A012G000
A013G000
9484964
A%AUX0010250

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Distribuidor CMY-Y102S-G
Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
01.04.02.02

u

01.05.01

Reductor

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Reductor
Despeses auxiliars mà d'obra

h
h
u
%

SUBCAPITOL 01.05 CONDUCTES

Subministrament i instal·lació de reductor de la marca MITSUBISHI ELECTRIC,
muntada superficialment. Totalment instal·lat i montat.
A012G000
A013G000
544364564
A%AUX0010250

IMPORT

Distribuidor CMY-Y102S-G

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT 01.04.02 DISTRIBUÏDORS
u

SUBTOTAL

Subministrament i instal·lació de distribuidor model CMY-R160-J1 de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, muntada superficialment. Totalment instal·lat i montat.

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

01.04.02.01

1,000
1,000
1,000
2,500

01.04.02.04

Conjunt aïllament tèrmic canonada Ø1/4" i 1/2"

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=6mm,g=9mm,factor dif.vapor>=5000
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=12mm,g=19mm,factor dif.vapor>=5000
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm
Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de
diàmetre 1/4" i 1/2", de 20 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de
0,035 W/m°C,. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls. Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
A012M000
A013M000
BFQ3241A

u

RESUM

Subministrament i instal·lació de distribuidor model CMY-Y102S-G de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, muntada superficialment. Totalment instal·lat i montat.

3,84
3,30
0,19
2,45
4,20
0,48
0,11
0,20
2,20
1,29
0,42

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
01.04.01.03

QUANTITAT UT

01.04.02.03

Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de
diàmetre 3/8 " i 7/8" , de 20 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de
0,035 W/m°C,. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, replanteig i talls. Inclou: Preparació de la superfície de les canonades. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
A012M000
A013M000
B0A71300
BF5B4200
BFW5A4B0
BFY5CL00
A%AUX0010150
B0A71600
BF5B6200
BFW5A6B0
BFY5CP00

CODI

6 abril 2018

31,86
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

QUANTITAT UT

01.05.03

ml

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Conducte circular Ø200mm

CODI

QUANTITAT UT

01.05.06

0,200 h
0,200 h
1,000 m

BEW48000
A%AUX0010150

0,330 u
1,500 %

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Conducte llis circ. de planxa
ac.galv.,D=200mm,g=0,6mm,autoconnect.
Suport estàndard p/conducte
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
6,75

3,44
2,95
6,89

6,75
6,40

2,23
0,10

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
01.05.04

ml

0,250 h
0,250 h
1,000 m

A012G000
A013G000
64964964
BEW48000
A%AUX0010150

15,61

BEW49001
A%AUX0010150

0,330 u
1,500 %

17,20
14,76
32,00

4,30
3,69
32,64

32,00
8,00

10,56
0,12

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
01.05.05

h
h
m2
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Conducte rectangular aïllament
Suport estàndard p/conducte
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
14,00
6,75
9,60

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Conducte rectangular
Suport estàndard p/conducte
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
8,00
6,75
9,60

5,16
4,43
8,00
2,23
0,14

u

19,96

Comporta pas 200x250

A012G000
A013G000
BEM22D10181
BEWM20008
A%AUX0010250

1,000
1,000
1,000
1,000
2,500

h
h
u
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Comporta pas
Suport estàndard antivibr.p/ventil.centrífug,preu alt
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
320,00
12,76
32,00

17,20
14,76
320,00
12,76
0,80

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
01.05.08

u

365,52

Comporta tallafocs Ø400

Subministrament i col·locació de comporta motoritzada de regulació de caudal i presió tallafocs RF-120min per a conducte Ø450mm, estanques al pas d'aire per a instal·lació en conducte circular. Inclou connexionat i senyal. Totalment instal·lat i col·locat.

51,31
A012G000
A013G000
9684968496
BEWM20008
A%AUX0010250

1,000
1,000
1,000
1,000
2,500

h
h
u
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Comporta tallafocs
Suport estàndard antivibr.p/ventil.centrífug,preu alt
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
450,00
12,76
32,00

17,20
14,76
450,00
12,76
0,80

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

495,52

5,16
4,43
14,00
2,23
0,14

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

6 abril 2018

IMPORT

Subministrament i col·locació de comporta motoritzada de regulació de caudal i presió per a pas de conducte 200x250mm, estanques al pas d'aire per a instal·lació en
conducte circular. Inclou connexionat i senyal. Totalment instal·lat i col·locat.

m2 Conductes rectangulars aïllament

0,300
0,300
1,000
0,330
1,500

h
h
m2
u
%

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
01.05.07

Subministrament, formació i col·locació de conducte rectangular per a la distribució
d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre segons
UNE-EN 13162, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També
p/p de talls, colzes i derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge, peces especials, neteja i retirada dels materials sobrants a contenidor. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Neteja final. Totalment instal·lat.
A012G000
A013G000
BE42Q8212
BEW48000
A%AUX0010150

0,300
0,300
1,000
0,330
1,500

Conducte circular Ø450mm

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Conducte llis circ. de planxa
ac.galv.,D=450mm,g=0,6mm,autoconnect.
Suport estàndard p/conducte circ.D=450mm
Despeses auxiliars mà d'obra

SUBTOTAL

Subministrament, formació i col·locació de conducte rectangular per a la distribució
d'aire climatitzat format per panell xapa. També p/p de talls, colzes i derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i
unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge, peces especials,
neteja i retirada dels materials sobrants a contenidor. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Neteja final. Totalment instal·lat.

Subministrament i instal·lació de conducte circular per a la distribució d'aire format
per xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 200mm. També p/p de talls, colzes i derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de
trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge, peces especials, neteja i retirada dels materials sobrants a contenidor. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Neteja final. Totalment instal·lat.
A012G000
A013G000
BE42QA21

PREU

m2 Conductes rectangulars

Subministrament i instal·lació de conducte circular per a la distribució d'aire format
per xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 450mm. També p/p de talls, colzes i derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de
trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge, peces especials, neteja i retirada dels materials sobrants a contenidor. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Neteja final. Totalment instal·lat.
A012G000
A013G000
BE42Q821

RESUM

25,96
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

QUANTITAT UT

SUBCAPITOL 01.06 REIXES
01.06.01

u

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CODI

QUANTITAT UT

01.06.05

u

0,300
0,300
1,000
1,500

h
h
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Reixa lineal, LOF & LAIF 2x1000mm
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
26,00
9,60

01.06.02

u

A012G000
A013G000
BEK1173B25
A%AUX0010150

5,16
4,43
26,00
0,14

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

35,73

0,300
0,300
1,000
1,500

h
h
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Reixa DMT 400x250mm
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
23,00
9,60

u

0,300
0,300
1,000
1,500

h
h
u
%

17,20
14,76
19,00
9,60

01.06.04

u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Reixa lineal, AMT 900x300mm
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
74,00
9,60

5,16
4,43
74,00
0,14

u

83,73

Partida alçada reixes exteriors

1,000 u

Reixes exteriors

750,00

750,00

750,00

SUBCAPITOL 01.07 SAFATES
01.07.01

ml

Safata Rejiband 300x100mm

Subministrament i col·locació de safata Rejiband de 300x100 mm. amb p.p. d'accessoris i suports; muntada suspesa. D'acord al reglament electrotècnic de baixa tensió.
Amb protecció contra impactes IPXX- (9). Marca Pemsa o similar. Inclou: Replanteig
de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

32,73

A012H000
A013H000
BG2B3400
BGW2B000
A%AUX0010150

0,066
0,066
1,000
1,000
1,500

h
h
m
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Canal met.planxa acer,ranur.,300x100mm
P.p.accessoris p/canals planxa acer
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
37,59
0,51
3,50

1,88
1,61
38,34
0,51
0,05

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

5,16
4,43
19,00
0,14

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

h
h
u
%

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS

Reixa, DMT 300x250mm

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Reixa DMT 250x250mm
Despeses auxiliars mà d'obra

IMPORT

Reixa, AMT 900x300mm

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

98981

Subministrament i col·locació de reixa de la marca MADEL serie DMT de
400x250mm en alumini i acabat anoditzat plata mate, amb aletes fixes paral·les.
Amb ponts de muntatge per a instal·lar en fals sostre o trasdosat, i elements necessaris per a muntatge. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Totalment
instal·lat.

A012G000
A013G000
BEK1173B24
A%AUX0010150

SUBTOTAL

Partida alçada en concepte d'adaptació de les reixes exteriors del conductes dels recuperadors, a determinar segons reixes existents.

5,16
4,43
23,00
0,14

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
01.06.03

0,300
0,300
1,000
1,500

01.06.06

Reixa, DMT 400x250mm

Subministrament i col·locació de reixa de la marca MADEL serie DMT de
300x250mm en alumini i acabat anoditzat plata mate, amb aletes fixes paral·les.
Amb ponts de muntatge per a instal·lar en fals sostre o trasdosat, i elements necessaris per a muntatge. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Totalment
instal·lat.

A012G000
A013G000
BEK1173B2
A%AUX0010150

PREU

Subministrament i col·locació de reixa de la marca MADEL serie AMT de
900x300mm en alumini i acabat anoditzat plata mate, amb aletes fixes paral·les.
Amb ponts de muntatge per a instal·lar en fals sostre o trasdosat, i elements necessaris per a muntatge. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Totalment
instal·lat.

Reixa lineal, LOF & LAIF 2x1000mm

Subministrament i col·locació de reixa lineal de la marca MADEL serie LOF & LAIF
2x1000mm en alumini i acabat anoditzat plata mate, amb aletes fixes paral·les. Amb
ponts de muntatge per a instal·lar en fals sostre o trasdosat, i elements necessaris
per a muntatge. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Totalment instal·lat.
A012G000
A013G000
BEK1173B
A%AUX0010150

RESUM

01.07.02

42,39

PA Segellat pas instal·lacions

Partida alçada en concepte de segellat dels passos d'instal·lacions de climatització.
28,73

01050901

1,000 u

Segellat pas instal·lacions

700,00

700,00

TOTAL PARTIDA ...................................................

700,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS EUROS

Reixa, DMT 250x250mm

Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes a paret, model CIMA PRO de
la marca SIMON, per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012G000
A013G000
BEK1173B3
A%AUX0010150

0,300
0,300
1,000
1,500

h
h
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Reixa DMT 250x250mm
Despeses auxiliars mà d'obra

17,20
14,76
16,00
9,60

5,16
4,43
16,00
0,14

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

6 abril 2018

25,73
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL 01.08 POSTA EN MARXA I LEGALITZACIÓ
01.08.01

01080101

u

1,000 u

Programació inicial, posta en marxa i legalització



Mà d'obra relativa a la parametrització, configuració, posada en marxa i legalització
del sistema de climatització.

3.4.- RESU
UM PRES
SSUPOS
ST

Programació inicial, posta en marxa i legalització

750,00



750,00

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS

750,00
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RESUM DE PRESSUPOST
AJUNTAMENT RUBÍ
CAPÍTOL

RESUM

IMPORT

01

INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ....................................................................................................................................

76.838,00 100,00

PRESSUPOST D EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals......
9.988,94
6,00% Benefici industrial .........
4.610,28

76.838,00

Suma .....................................................

14.599,22

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA

91.437,22

21% IVA ................................................

19.201,82

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

110.639,04





Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CENT DEU MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
, a 20 de març de 2018.
Promotor

AJUNTAMENT DE RUBÍ

4.- ESTUDI SEGURETAT I SALUT
S
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proffessionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord aamb el Reia
al Decret
162
27/1997 de 24 d'octub
bre, pel qua
al s'estableixen dispossicions mínimes de
seguretat i de salut
s
a les o
obres de co
onstrucció.

4.- ESTUD
DI SEGURETAT I SALUT
1

DADES DE L'OBRA
A

b
a l'art.. 7è, i en ap
plicació d'aq
quest Estudi Bàsic de S
Seguretat i Salut, el
En base
contractista ha
a d'elaborarr un Pla de Seguretat i Salut en eel treball en
n el qual
nalitzin, estu
udiïn, dese nvolupin i complemen
c
tin les prevvisions conttingudes
s'an
en el
e present document.
d

us d'obra.
1.1 Tipu
PRO
OJECTE EX
XECUTIU P
PER A LA IN
NSTAL·LAC
CIÓ DE CLI MATITZAC
CIÓ

El Pla
P de Segu
uretat i Salu
ut haurà de
e ser aprova
at abans dee l'inici de l'obra pel
Coo
ordinador de
e Segureta
at i Salut du
urant l'execució de l'obbra o, quan
n no n'hi
hagi, per la Direcció
D
Fa
acultativa. En
E cas d'o
obres de lees Adminis
stracions
bliques s'haurà de sotm
metre a l'aprrovació d'aq
questa Adm
ministració.
Púb

1.2 Emp
plaçament.
RUBÍ - 08191
Mercat Mu
unicipal, Pla
anta 2
1.3 Prom
motor: AJUNTAMENT DE RUBÍ
d'execució. Emilio Pérez Pastor
1.5 Tèccnic autor de
el Projecte d

Es recorda l'ob
bligatorietatt de què a cada centre de trebaall hi hagi un
u Llibre
ment del Pla.
P
Qualse
evol anotaació feta al
a Llibre
d'Incidències pel seguim
h
de po
osar-se en coneixemen
nt de la Insspecció de Treball i
d'Incidències haurà
guretat Social en el term
mini de 24 hores.
h
Seg

1.4 Tèccnic redactor de l'Estud
di Bàsic de Seguretat
S
i Salut. Emiliio Pérez Pa
astor
2

DADES TÈCNIQUE
ES DE L'EM
MPLAÇAME
ENT
2.1 Top
pografia. Co
orrespon a u
un edifici de
e pública concurrència..

Tan
nmateix es recorda
r
que
e, segons l'a
art. 15è del Reial Decrret, els contractistes
i sot-contractistes hauran de garantir que els trreballadors rebin la infformació
ade
equada de to
otes les me
esures de se
eguretat i sa
alut a l'obraa.

2.2 Carracterístique
es del terren
ny, correspo
on a un sol urbà industtrial.
2.3 Con
ndicions físiques i d'ú
ús dels edifficis de l'entorn. Corrresponen a edificis
residencials
2.4 Instal·lacions de
d serveis públics, tant vistes co
om soterraddes. Únicament es
esiduals
podrien trobar canonades d’aigües re

Aba
ans del com
mençament dels treballs el promo
otor haurà dd'efectuar un
u avis a
l'auttoritat laboral compettent, segon
ns model inclòs a l'aannex III del Reial
Deccret.

2.5 Ubiccació de via
als. Existentts i amples..
3





La comunicació
c
ó d'obertura
a del centre
e de treball a l'autoritatt laboral co
ompetent
haurà d'inclourre el Pla de Seguretat i Salut.

COMPLIIMENT DEL R.D. 162
27/97 DE 24
4 D'OCTUB
BRE SOBR
RE DISPOS
SICIONS
MÍNIMES
S DE SEGU
URETAT I SALUT A LES
L
OBRES DE CONS
STRUCCIÓ
Ó

El Coordinado
r de Segurretat i Salut durant l'execució dee l'obra o qualsevol
C
integrant de la
a Direcció F
Facultativa, en cas d'a
apreciar un risc greu im
mminent
ors, podrà aturar l'o bra parcialment o
per a la seguretat delss treballado
alment, com
municant-lo a la Inspe
ecció de Treball
T
i Seeguretat Social, al
tota
contractista, so
ots-contracttistes i repre
esentants dels treballaddors.

3.1 INTRODUCCIÓ
Ó
3.2 PRINCIPIS GE
ENERALS A
APLICABLE
ES DURANT
T L'EXECUC
CIÓ DE L'O
OBRA
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RIISCOS

Les responsab
bilitats delss coordina
adors, de la
l Direccióó Facultativ
va i del
motor no ex
ximiran de l es seves re
esponsabilittats als con tractistes i als sotsprom
contractistes (a
art. 11è).

3.4 MES
SURES DE
E PREVENC
CIÓ I PROT
TECCIÓ
3.5 PRIMERS AUX
XILIS
RMATIVA APLICABLE
A
E
3.6 NOR

3.2 PRINCIPIS GE
ENERALS A
APLICABLE
ES DURAN
NT L'EXECU
UCIÓ DE L'OBRA
3.1 INTRODUCCIÓ
Ó
Aqu
uest Estudi Bàsic de
e Segureta
at i Salut estableix, durant l'e
execució
d'aq
questa obra
a, les previssions respecte a la pre
evenció de riscos d'accidents i
malalties professionals, aiixí com info
ormació útil per efectuaar en el seu
u dia, en
ondicions d e seguretatt i salut, els
s previsibless treballs po
osteriors
les degudes co
de mantenimen
m
nt.
Servvirà per don
nar unes di rectrius bàs
siques a l'empresa connstructora per
p dur a
term
me les sev
ves obligaccions en el terreny de la preevenció de
e riscos
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L'arrticle 10 del R.D.1627//1997 estab
bleix que s'aplicaran eels principis
s d'acció
prevventiva rec
collits en l''art. 15è de
d la "Ley de Preveención de Riesgos
Lab
borales (Ley
y 31/1995, d
de 8 de nov
viembre)" durant
d
l'execcució de l'o
obra i en
partticular en les següents activitats:
a)

El manteniment de l'o
obra en bon
n estat d'ord
dre i neteja

b)

L'elecció de
d l'emplaça
ament dels llocs i àree
es de treba ll, tenint en
n compte
les seves condicionss d'accés i la determin
nació de lees vies o zones de
ment o circu
ulació
desplaçam


Pàgina 20




c)

La manip
pulació delss diferents materials i la utilitzzació dels mitjans
auxiliars

d)

El manteniment, el co
ontrol previ a la posada
a en servei i el control periòdic
stal·lacions i dispositiu
us necessaris per a l'eexecució de l'obra,
de les Ins
amb objec
cte de corre
egir els defe
ectes que po
oguessin affectar a la seguretat
i salut dels
s treballado
ors

e)

La delimita
ació i condiccionament de les zone
es d'emmaggatzematge i dipòsit
dels diferrents mate
erials, en particular si es traccta de ma
atèries i
substàncie
es perillosess

f)

La recollid
da dels mate
erials perillo
osos utilitzats

g)

L'emmaga
atzematge i l'eliminació
ó o evacuac
ció de residuus i runes

h)

L'adaptació en funció
ó de l'evoluc
ció de l'obra
a del períodde de temps
s efectiu
que s'haurrà de dedica
ar a les dife
erents feines o fases deel treball

i)

La cooperació entre
e els contra
actistes, so
ots-contractiistes i treb
balladors
autònoms

j)

Les intera
accions i inccompatibilitats amb qu
ualsevol alttre tipus de
e feina o
activitat qu
ue es realitzzi a l'obra o prop de l'obra.

3

L'empresa
ari adoptarà
à les mesures necessàries per ggarantir que
e només
els treballadors que hagin rebut informació
ó suficient i adequada
a puguin
accedir a les
l zones d
de risc greu i específic

4

L'efectivita
at de les mesures preventive
es haurà de preve
eure les
distraccion
ns i impru
udències no temeràries que poogués com
metre el
treballador. Per a la
a seva aplicació es tindran
t
en compte els riscos
uessin implicar determ
minades meesures prev
ventives,
addicionals que pogu
és podran a
adoptar-se quan la ma
agnitud delss esmentatts riscos
que nomé
sigui subs
stancialmen
nt inferior a les dels que es preetén contro
olar i no
existeixin alternatives
a
s més segurres

5

Podran co
oncertar ope
eracions d'asseguranc
ces que tingguin com a finalitat
garantir com a àmb
bit de cobe
ertura la prrevisió de riscos deriv
vats del
empresa re
especte de
els seus treballadors
t
s, els treb
balladors
treball, l'e
autònoms respecte d
d'ells mateix
xos i les so
ocietats coooperatives respecte
r
dels quals consisteixi
c
en
e la prestaació del seu treball
els socis, l'activitat d
personal.

3.3 IDENTIFICACIIÓ DELS RIISCOS

Els principis d''acció preve
entiva establerts a l'arrticle 15è d e la Llei 31
1/95 són
els següents:
s
1





L'empresa
ari aplicarà les mesu
ures que in
ntegren el deure gen
neral de
prevenció,, d'acord am
mb els segü
üents principis generalls:

Sen
nse perjudic
ci de les dissposicions mínimes
m
de Seguretat i Salut aplic
cables a
l'obrra establertes a l'ann
nex IV del Reial
R
Decre
et 1627/19997 de 24 d''octubre,
s'en
numeren a continuació
c
els riscos particulars de diferentss treballs d'obra, tot
i considerant que alguns d
d'ells es pod
den donar durant
d
tot eel procés d'e
execució
de l'obra o bé ser
s aplicable
es a d'altres
s feines.
S'ha
aurà de ten
nir especial cura en els
s riscos més usuals a les obres, com ara
són, caigudes, talls, crem
mades, erosions i cops, havent-see d'adoptar en cada
mom
ment la postura més ad
dient pel tre
eball que es
s realitzi.

a) Evitar riscos
r
b) Avaluarr els riscos que no es puguin
p
evita
ar
c) Combatre els risco
os a l'origen
n
d) Adaptar el treball a la person
na, en partic
cular amb eel que respe
ecta a la
pció dels llo
ocs de treba
all, l'elecció dels equipps i els mèttodes de
concep
treball i de produccció, per tal de reduir el treball m
monòton i re
epetitiu i
e efectes d
del mateix a la salut
reduir els
e) Tenir en compte l'e
evolució de
e la tècnica

Am
més, s'ha de
e tenir en co
ompte les possibles
p
re
epercussionns a les esttructures
d'ed
dificació veïnes i tenir ccura en min
nimitzar en tot
t moment el risc d'inc
cendi.
Tan
nmateix, els riscos rela
acionats s'ha
auran de te
enir en com pte pels pre
evisibles
treb
balls posteriors (repara ció, manten
niment...).

f) Substitu
uir allò que és perillós per allò que
e tingui pocc o cap perilll
3.3.1

g) Planific
car la preve
enció, busc
cant un conjunt coheerent que in
ntegri la
tècnica, l'organitzzació del treball, les
s condicionns de treb
ball, les
ns socials i la influència
a dels facto
ors ambientaals en el tre
eball
relacion

2

TREBA
ALLS PREV
VIS
- Interfferències a mb Instal·la
acions de subministram
s
ment públic
c (aigua,
llum, gas...)

h) Adoptar mesures que posin per davan
nt la proteccció col·lecttiva a la
ual
individu

- Caigu
udes des d
de punts alts i/o des d'elements pprovisionals d'accés
(esca
ales, platafo
ormes)

i) Donar les degudess instruccions als treba
alladors

- Cops
s i ensopega
ades

ari tindrà e
en consideració les capacitats
c
professiona
als dels
L'empresa
treballadors en matè
èria de segu
uretat i salu
ut en el mooment d'enc
comanar
les feines

- Caigu
uda de matterials, rebo
ots
- Sobre esforços per posture
es incorrecte
es
- Bolca
ada de piless de materia
als
- Risco
os derivats de l'emma
agatzematg
ge de mateerials (temp
peratura,
humitat, reaccio
ons químiques)
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3.4 MES
SURES DE
E PREVENC
CIÓ I PROT
TECCIÓ

3.3.2

INSTAL
L·LACIONS
S

Com
m a criteri general prrioritzaran les
l
protecc
cions col·lecctives en front
f
les
indivviduals. A més, s'ha uran de ma
antenir en bon estat dde conserv
vació els
med
dis auxiliars
s, la maquin
nària i les eines
e
de tre
eball. D'altrra banda els medis
de protecció
p
ha
auran d'esta
ar homologa
ats segons la normativva vigent.

- Interfferències a mb Instal·la
acions de subministram
s
ment públic
c (aigua,
llum, gas...)
- Caigu
udes des d
de punts alts i/o des d'elements pprovisionals d'accés
(esca
ales, platafo
ormes)

Tan
nmateix, les
s mesures relacionad
des s'haura
an de teniir en comp
pte pels
prevvisibles treb
balls posteriiors (repara
ació, manten
niment...).

- Talls i punxadess
- Cops
s i ensopega
ades

3.4.1

- Caigu
uda de matterials, rebo
ots

- Orga
anització i pllanificació dels
d
treballs
s per evitar interferènciies entre
les diferents fein
nes i circula
acions dins l'obra

- Eman
nacions de gasos en obertures
o
de
e pous mortts
- Contactes elèctrrics directes
s o indirecte
es

- Seny
yalització de
e les zones de perill

- Sobresforços pe
er postures incorrectes
s

- Preve
eure el siste
ema de circ
culació de vehicles
v
i la seva senya
alització,
tant a l'interior d
de l'obra com
m en relació
ó amb els vvials exteriorrs

- Caigu
udes de pa ls i antenes
s
3.3.3

- Deixa
ar una zon a lliure a l''entorn de la zona exc
xcavada pell pas de
maqu
uinària

RELAC
CIÓ NO EX
XHAUSTIVA
A DELS TREBALLS
T
QUE IMPLIQUEN
RISCOS ESPECIA
ALS (Annex
x II del R.D.1627/1997))
1

2

MESUR
RES DE PR
ROTECCIÓ COL·LECT
TIVA

Tre
eballs amb
b riscos especialme
ent greus de sepu
ultament,
enfonsament o caig
guda d'alttura, per les pa
articulars
característiqu es de l'acttivitat dese
envolupada,, els proce
ediments
c de treball
aplicats o l'en torn del lloc
eballs en e
els quals l'exposició a agents qquímics o biològics
b
Tre
suposi un rissc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància
v
específica de la salut dells treballado
ors sigui leggalment exig
gible

3

Tre
eballs amb
b exposició
ó a radiacions ionitzaants pels quals
q
la
normativa esp
pecífica obligui a la delimitació dee zones con
ntrolades
o vigilades
v

4

Tre
eballs en la proximitat de línies elè
èctriques d''alta tensió

5

Tre
eballs que e
exposin a risc d'ofegam
ment per im
mmersió

6

Ob
bres d'exca
avació de tú
únels, pous
s i altres treeballs que suposin
mo
oviments de
e terres sub
bterranis

7

Tre
eballs realittzats en imm
mersió amb equip subaaquàtic

8

Tre
eballs realittzats en cam
mbres d'aire
e comprimitt

9

Tre
eballs que i mpliquin l'ú
ús d'explosiu
us

- Immo
obilització d
de camions
s mitjançantt falques i/oo topalls du
urant les
tasqu
ues de càrre
ega i descà
àrrega
- Resp
pectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions
existe
ents
- Els elements
e
d
de les Instal·lacions han d'estaar amb les
s seves
prote
eccions aïlla
ants
- Fona
amentació ccorrecta de la maquinària d'obra
- Munttatge de g
grues fet per
p
una empresa
e
esspecialitzad
da, amb
revisions periòd
diques, conttrol de la cà
àrrega màxiima, delimittació del
radi d'acció,
d
fren
nada, blocatge, etc
- Revis
sió periòdicca i manteniment de ma
aquinària i eequips d'ob
bra
- Siste
ema de rec q
que impede
eixi l'emissió
ó de pols enn gran quan
ntitat
- Comprovació de
e l'adequac
ció de les solucions dd'execució a l'estat
d
elemen
nts (subsòl, edificacion
ns veïnes)
real dels
- Comprovació d'a
apuntalame
ents, condic
cions d'estreebats i panttalles de
ecció de rasses
prote
- Utilitz
zació de pa
aviments antilliscants.
- Col·lo
ocació de b
baranes de protecció en llocs ambb perill de ca
aiguda.

10 Treba
alls que requ
uereixin mu
untar o desm
muntar elem
ments prefa bricats pesats.

- Col·lo
ocació de xxarxat en forats horitzontals
- Prote
ecció de fo
orats i faç
çanes per evitar la ccaiguda d'objectes
(xarx
xes, lones)
- Ús de canaliitzacions
instal·lades

ó
d'evacuació

de

runnes,

corre
ectament

ormes de treball i bastiides
- Ús d''escales de mà, platafo
- Col·lo
ocació de plataformes de recep
pció de maaterials en plantes
altes
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3.5 PRIMERS AUX
XILIS

3.4.2

MESUR
RES DE PR
ROTECCIÓ INDIVIDUA
AL
- Utilitz
zació de ccaretes i ulleres
u
hom
mologades contra la pols i/o
proje
ecció de parrtícules
- Utilitz
zació de ca lçat de seguretat
- Utilitz
zació de ca sc homolog
gat
- A tote
es les zone
es elevades on no hi ha
agi sistemess fixes de protecció
p
caldrrà establir p
punts d'anc
coratge seg
gurs per pooder subjec
ctar-hi el
cinturó de seg
guretat ho
omologat, la utilitzacció del qu
ual serà
obligatòria

Es disposarà d'una
d
farma
aciola amb el contingu
ut de materrial especifficat a la
norm
mativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'ob
s
dels
s diferents centres mè
èdics als
bra, de la situació
als s'hauran de trasllad
dar els accid
dentats. És convenientt disposar a l'obra i
qua
en lloc ben visible,
v
d'un
na llista am
mb els telè
èfons i adrreces dels centres
cies, taxis, etc.
e per garaantir el ràpid
d trasllat
assignats per a urgènciess, ambulànc
delss possibles accidentatss.

zació de gu
uants homo
ologats per evitar el coontacte dire
ecte amb
- Utilitz
mate
erials agresssius i minim
mitzar el risc
c de talls i puunxades
- Utilitz
zació de protectors
s
excessivament ssorollosos

3.4.3

auditius

homologaats

en

ambients
a
Ft.: EMILIO PÉR
REZ PASTOR
R

- Utilitz
zació de ma
andils

EN
NGINYER IND
DUSTRIAL

- Siste
emes de su
ermanent i de vigilànncia per més
m
d'un
ubjecció pe
opera
ari en els trreballs amb perill d'into
oxicació. Utiilització d'eq
quips de
subm
ministramen t d'aire

Nºº Col·legiat: 15
5.566

MESUR
RES DE PR
ROTECCIÓ A TERCER
RS
- Tanc
cament, se
enyalització i enllume
enat de l'oobra. Cas que el
tanca
ament enva
alçada s'ha
a de prevveure un passadís
p
aeixi la ca
prote
egit pel pa
as de vian
nants. El tancament
t
ha d'impe
edir que
perso
ones aliene
es a l'obra puguin entra
ar.
- Preve
eure el sisstema de circulació
c
de
e vehicles tant a l'intterior de
l'obra
a com en re
elació amb els
e vials extteriors
- Immo
obilització d
de camions
s mitjançantt falques i/oo topalls du
urant les
tasqu
ues de càrre
ega i descà
àrrega

Comp
provació de l'adequació
ó de les solucions d'ex
xecució a l'eestat real de
els
elements (subsòl, edificacions vveïnes)
ecció de fo
orats i faç
çanes per evitar la ccaiguda d'objectes
- Prote
(xarx
xes, lones)
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5
.- PLEC DE CONDICIONS
S

1.. CONDUCTES CIRCU
ULARS ME
ETÀL·LICS PER A VE
ENTILACIÓ
Ó I EVACUA
ACIÓ
DE FUMS I GASOS,
G
EN
N MÒDULS
S DE 3 A 5 M DE LLAR
RGÀRIA.



5.- PLEC
C CONDIC
CIONS

1.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
S''han considerat els ma
aterials segü
üents:
-P
Planxa d'accer galvanitz
zat
-A
Alumini flexxible
-A
Alumini rígid
d
-A
Acer inoxida
able

ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
CA
En
n el cas de
d que el material s' utilitzi en obra
o
públic
ca, l'acord de Govern
n de la
Generalitat de
d Cataluny
ya de 9 de juny de 19
998, exigeix
x que els m
materials siguin de
qu
ualitat certificada o puguin acre
editar un niivell de qualitat equivvalent, segons les
no
ormes apliccables als estats
e
memb
bres de la Unió
U
Europea o de l'A
Associació Europea
E
de
e Lliure Can
nvi.
Ta
ambé en aquest
a
cas
s, es procu
urarà que els esmen
ntats materrials dispos
sin de
l'e
etiqueta eco
ològica eurropea, regu
ulada en el Reglament 880/19922/CEE o bé
é altres
distintius de la
l Comunita
at Europea..
Ells conducte
es han de suportar els esforços deguts al se
eu propi pess, al moviment de
l'a
aire, als pro
opis de la seva manip
pulació, aix
xí com a le
es vibracionns que es puguin
p
prroduir com a conseqüè
ència del règ
gim normal de funcionament.
No
o poden ten
nir peces interiors solte
es.
Le
es superfícies internes han de serr llises.
o han de contaminar
No
c
l'aire que ccircula pel
se
eu interior. Característi
C
iques tècniq
ques:

+
+----------------------------- ---------------------+
¦
¦
Alumini
A
¦
Acer
A
¦
¦
¦
rígid
¦ inoxidable
¦
¦-------------¦--------------- ----¦----------------¦
¦
)
¦
1
¦Gruix (mm)
0,7
¦
¦-------------¦--------------- ----¦----------------¦
¦ Pes xapa
a
¦
¦
8,1
¦
1,72
¦ (kg/m2)
¦
¦
¦
¦-------------¦--------------- ----¦----------------¦
¦
¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400
¦-------------¦-------------¦- ----¦--------¦-------¦
¦Pres. Treb
ball¦
¦
¦
¦
¦
¦ (mm.c.d.a
a.) ¦
<=
=150
¦= 100 ¦<=100
¦<=150 ¦
¦(UNE 100-102)¦
¦
¦
¦
¦
+
+----------------------------- --------------------+

Ca
aracterístiques tècniqu
ues:
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+
+----------------------------- ---------------------------------------+
+
¦
¦
Al
lumini
¦
Planxa acer
¦
galvanitzat
¦
¦
Fl
lexible
¦
¦
¦-------------¦--------------- --¦------------------------------------¦
)
¦
no
o definit
0,5
¦Gruix (mm)
¦
¦ 0,7 ¦
¦-------------¦--------------- --¦-----------------------------¦------¦
¦Diàm. (mm)
)
¦ 125 ¦ 160 ¦ 250
0 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 25
50 ¦ 400 ¦
¦-------------¦-----¦-----¦--- --¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦
¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=2 03¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------¦-----¦-----¦--- --¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦Pes tub kg
g/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,5 8 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4, 3 ¦ 6,9 ¦
+
+----------------------------- ---------------------------------------+
+
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CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBL
LE:

Ha
an d'estar formats
f
perr una band a metàl·lica
a enrotllada
a helicoïdalm
ment, de paret
prrima corrugada amb plegament arrticulat per les seves vores, les quuals han de
e ser
co
omprimibless.
Esstiratge perr metre d'oriigen compriimit: <= 5 m.
m





2.. CONDUC
CTES REC
CTANGULA
ARS DE PLANXA
P
D'ACER
D
G
GALVANITZ
ZAT EN
M
MÒDULS DE
E 2 M.
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
2.1.- DEFINIC
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Le
es seves un
nions longitudinals han
n de ser enc
cadellades, i els extrem
ms han d'an
nar
am
mb plecs de 180°. Les
s quatre ca
ares han d'anar reforçades amb plec del tip
pus
"p
punta de dia
amant".
Ells conducte
es han de suportar els esforços deguts al se
eu propi pess, al moviment de
l'a
aire, als pro
opis de la seva manip
pulació, aix
xí com a le
es vibracionns que es puguin
p
prroduir com a conseqüè
ència del règ
gim normal de funcionament.
No
o poden ten
nir peces interiors solte
es.
Le
es superfícies internes han de serr llises.
o han de co
No
ontaminar l'aire que cirrcula pel seu interior.


D'ACER INO
OXIDABLE I D'ACER G
GALVANITZAT:
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D

Ha
p
una ba
anda metà
àl·lica corbada longituudinalment o
an d'estar formats per
he
elicoïdalment sobre el seu diàmettre, formantt un tub esta
anc per mitjjà d'un enca
aix
de
e doblec de
e les seves vores.
v
To
oleràncies per
p a condu
uctes d'alum
mini rígid o acer
a
inox:

+
+-------------------------------+
¦
¦
¦Diàmetre nominal
n
¦ Tolerància
T
¦
¦
( mm )
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦
¦
¦
¦
+ 0,5
100
¦
¦
+ 0,5
¦
125
¦
¦
+ 0,6
¦
160
¦
¦
+ 0,7
¦
200
¦
¦
+ 0,8
¦
250
¦
¦
+ 1
¦
400
+
+-------------------------------+

2.2.-

CON
NDICIONS

DE

SUBMINISTRAMENT

I

EM
MMAGATZ
ZEMATGE Subministra
S
ament: A l'e
engròs i amb les
co
orresponentts tires d'un
nió transverssal.
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes i de la plujaa.
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
2.3.- UNITAT
Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.

1.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
2.4.- NORMA
ubministram
ment: A l'en
ngròs, per m
mòduls de 3 a 5 m, estirat i en ccaixes de cartró
c
Su
co
omprimit. Emmagatzem
matge: En l locs proteg
gits contra els
e impactess. S'han d'a
apilar
ho
oritzontalme
ent i paral·le
elament sob
bre superfíc
cies planes..
1.3.- UNITAT
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
1.4.- NORMA
eal Decreto
o 1751/199
98, de 31 d
de julio porr el que se
e aprueba el Reglame
ento de
Re
In
nstalacioness Térmicas en Ed
dificios (RIITE) y sus Instruccciones Técnicas
Co
omplementtarias (ITE)) y se cre
ea la Com
misión Asesora para las Instalaciones
Té
érmicas de los Edificios.
orrección de
Co
d errores del Real D
Decreto 175
51/1998, de
e 31 de ju lio, por el que se
ap
prueba el Reglamento de Insttalaciones Térmicas de Edificioos (RITE) y sus
In
nstruccioness Técnicas Compleme ntarias ITE y se crea la
l Comisiónn Asesora para
p
las
In
nstalacioness Térmicas de los Edifi cios.
Re
eal Decreto
o 1218/2002
2, de 22 de
e noviembre
e, por el que
e se modificca el real Decreto
D
17
751/1998, de
d 31 de julio, por ell que se aprobó el Reglamento
R
de Instala
aciones
Té
érmicas en los Edificio
os y sus Insstrucciones Técnicas Complemen
C
ntaria y se crea
c
la
omisión Asesora para las Instalacciones Térm
Co
micas de los
s Edificios
*U
UNE 100101:1984 Con
nductos parra transporte
e de aire. Dimensiones
D
s y toleranc
cias.
*U
UNE 100102
2:1988 Con
nductos de cchapa metá
álica. Espes
sores. Unionnes. Refuerrzos.
*U
UNE 10010
04:1988 Climatizació
C
n. Conduc
ctos de chapa metáálica. Prue
ebas de
re
ecepción.



Pàgina 29

eal Decreto
o 1751/199
98, de 31 d
de julio porr el que se
e aprueba el Reglame
ento de
Re
In
nstalacioness Térmicas en Ed
dificios (RIITE) y sus Instruccciones Técnicas
Co
omplementtarias (ITE)) y se cre
ea la Com
misión Asesora para las Instalaciones
Té
érmicas de los Edificios.
orrección de
Co
d errores del Real D
Decreto 175
51/1998, de
e 31 de ju lio, por el que se
ap
prueba el Reglamento de Insttalaciones Térmicas de Edificioos (RITE) y sus
In
nstruccioness Técnicas Compleme ntarias ITE y se crea la
l Comisiónn Asesora para
p
las
In
nstalacioness Térmicas de los Edifi cios.
Re
eal Decreto
o 1218/2002
2, de 22 de
e noviembre
e, por el que
e se modificca el real Decreto
D
17
751/1998, de
d 31 de julio, por ell que se aprobó el Reglamento
R
de Instala
aciones
Té
érmicas en los Edificio
os y sus Insstrucciones Técnicas Complemen
C
ntaria y se crea
c
la
omisión Asesora para las Instalacciones Térm
Co
micas de los
s Edificios
*U
UNE 100101:1984 Con
nductos parra transporte
e de aire. Dimensiones
D
s y toleranc
cias.
*U
UNE 100102
2:1988 Con
nductos de cchapa metá
álica. Espes
sores. Unionnes. Refuerrzos.
*U
UNE 10010
04:1988 Climatizació
C
n. Conduc
ctos de chapa metáálica. Prue
ebas de
re
ecepción.
ES D'IMPU
ULSIÓ D'A
ALUMINI PER A FIXAR
F
AL
L BASTIM
MENT O
3.. REIXETE
RECOLZAR SOBRE AQ
QUEST.
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
3.1.- DEFINIC
Re
eixetes d'impulsió d'alumini pe
er a fixar al bastime
ent o
re
ecolzar sobrre aquest. CARACTER
C
RÍSTIQUES
S GENERAL
LS:
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To
ots els matterials, equ
uips i accesssoris no tindran en cap
c
de les seves parrts
de
eformacionss, fissures o senyalss d'haver estat
e
sotme
esos a maaltractamen
nts
ab
bans o dura
ant la instal··lació.
Le
es reixetes han de sup
portar els e
esforços deguts al seu
u propi pes,, al movime
ent de
l'a
aire, als pro
opis de la seva
s
manip
pulació, així com a les
s vibracionss que es puguin
p
prroduir com a conseqüè
ència del règ
gim normal de funcionament
No
o han de co
ontaminar l'aire que cirrcula a travé
és seu
Sii la reixeta és per a fix
xar al bastim
ment, ha d'e
estar formad
da per un bbastidor me
etàl·lic
de
e perfil angular que reuneixi e
el conjunt d'aletes,
d
prreparat perr a ser fix
xat al
ba
astiment de
e muntatge.
Sii la reixeta és per a recolzar so
obre el bas
stiment, ha d'estar forrmada per un
ba
astidor metà
àl·lic de perfil angular que reuneixi el conjun
nt d'aletes, preparat pe
er a
se
er recolzat al
a bastiment de muntattge.
No
o ha de tenir aletes despreses
d
o deformad
des; les ale
etes han d' estar
eq
quidistants entre si. La
a forma d'exxpressio de les mesure
es sempre hha de
se
er: Llargària
a x Alçària




Ha
a d'estar fo
ormada per un bastid
dor metàl·lic de perfils
s angulars que reune
eixi el
co
onjunt d'alettes, prepara
at per a serr fixat al marc.
Le
es aletes ha
an de tenir la possibilit at de pivota
ar sobre un punt de suuport per a
po
oder-les orientar. No ha
h de tenir a
aletes desp
preses o de
eformades; les aletes
ha
an d'estar equidistants
e
entre si.
La
a forma d'exxpressio de
e les mesure
es sempre ha
h de ser: Llargària
L
xA
Alçària



4.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
ubministram
ment: Per un
nitats.
Su
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes.
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
4.3.- UNITAT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
4.4.- NORMA
eal Decreto
o 1751/199
98, de 31 d
de julio porr el que se
e aprueba el Reglame
ento de
Re
In
nstalacioness Térmicas en Ed
dificios (RIITE) y sus Instruccciones Técnicas
Co
omplementtarias (ITE)) y se cre
ea la Com
misión Asesora para las Instalaciones
Té
érmicas de los Edificios.
orrección de
Co
d errores del Real D
Decreto 175
51/1998, de
e 31 de ju lio, por el que se
ap
prueba el Reglamento de Insttalaciones Térmicas de Edificioos (RITE) y sus
In
nstruccioness Técnicas Compleme ntarias ITE y se crea la
l Comisiónn Asesora para
p
las
In
nstalacioness Térmicas de los Edifi cios.
Re
eal Decreto
o 1218/2002
2, de 22 de
e noviembre
e, por el que
e se modificca el real Decreto
D
17
751/1998, de
d 31 de julio, por e l que se aprobó
a
el Reglamento
R
o de Instala
aciones
Té
érmicas en los Edificio
os y sus Insstrucciones Técnicas Complemen
C
ntaria y se crea la
Co
micas de los
s Edificios.
omisión Asesora para las Instalacciones Térm

3.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
ubministram
ment: Per un
nitats.
Su
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes.
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
3.3.- UNITAT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
3.4.- NORMA
eal Decreto
o 1751/199
98, de 31 d
de julio porr el que se
e aprueba el Reglame
ento de
Re
In
nstalacioness Térmicas en Ed
dificios (RIITE) y sus Instruccciones Técnicas
Co
omplementtarias (ITE)) y se cre
ea la Com
misión Asesora para las Instalaciones
Té
érmicas de los Edificios.
orrección de
Co
d errores del Real D
Decreto 175
51/1998, de
e 31 de ju lio, por el que se
ap
prueba el Reglamento de Insttalaciones Térmicas de Edificioos (RITE) y sus
In
nstruccioness Técnicas Compleme ntarias ITE y se crea la
l Comisiónn Asesora para
p
las
In
nstalacioness Térmicas de los Edifi cios.
Re
eal Decreto
o 1218/2002
2, de 22 de
e noviembre
e, por el que
e se modificca el real Decreto
D
17
751/1998, de
d 31 de julio, por ell que se aprobó el Reglamento
R
de Instala
aciones
Té
érmicas en los Edificio
os y sus Insstrucciones Técnicas Complemen
C
ntaria y se crea
c
la
omisión Asesora para las Instalacciones Térm
Co
micas de los
s Edificios

E COURE SEMIDUR,, SENSE SOLDADUR
S
RA, PER A AIGUA I
5.. TUBS DE
GAS EN APL
LICACIONS
S SANITÀR
RIES I DE CALEFACC
C
CIÓ.
5.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS

4.. REIXETES
S D'IMPUL
LSIÓ D'ALU
UMINI ANO
ODITZAT PLATEJAT
P
PER A FIX
XAR AL
BA
ASTIMENT
T.
4.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
CA
To
ots els matterials, equ
uips i accesssoris no tindran en cap
c
de les seves parrts
de
eformacionss, fissures o senyalss d'haver estat
e
sotme
esos a maaltractamen
nts
ab
bans o dura
ant la instal··lació.
Le
es reixetes han de sup
portar els e
esforços deguts al seu
u propi pes,, al movime
ent de
l'a
aire, als pro
opis de la seva
s
manip
pulació, així com a les
s vibracionss que es puguin
p
prroduir com a conseqüè
ència del règ
gim normal de funcionament
No
o han de co
ontaminar l'aire que cirrcula a travé
és seu
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CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
En
n el cas de
d que el material s' utilitzi en obra
o
públic
ca, l'acord de Govern
n de la
Generalitat de
d Cataluny
ya de 9 de juny de 19
998, exigeix
x que els m
materials siguin de
qu
ualitat certificada o puguin acre
editar un niivell de qualitat equivvalent, segons les
no
ormes apliccables als estats
e
memb
bres de la Unió
U
Europea o de l'A
Associació Europea
E
de
e Lliure Can
nvi.
Ta
ambé en aquest
a
cas
s, es procu
urarà que els esmen
ntats materrials dispos
sin de
l'e
etiqueta eco
ològica eurropea, regu
ulada en el Reglament 880/19922/CEE o bé
é altres
distintius de la
l Comunita
at Europea..
e ser recte
e, rodó, lliss, ben net de dins i de fora, i sense defe
ectes
Ell tub ha de
ap
preciables. Els extrem
ms han d'accabar amb un tall perpendicularr a l'eix i sense
s
re
ebaves.
-C
Composició
ó química: Cu
C + Ag: míín. 99,90%; 0,015% =<
< P =< 0,0400%
- Estat metal.lúrgic (UN
NE-EN 1173
3): R250 (s
semidur). Re
esistència m
a tracció
mínima a la
50 MPa
25
-E
El tipus de coure
c
es de
esigna indisstintament com:
c
Cu-DH
HP o CW0244A
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Ells tubs de diàmetre
d
co
omprés entrre 10 mm i 54 mm, am
mbdós incloosos, han d''anar
m
marcats al lla
arg de la se
eva longitu d, cada 600 mm com a màxim, aamb la seg
güent
informació co
om a mínim
m:
-M
Marcatge permanent (lllegible fins al final del cicle de vid
da de la insttal.lació)
-R
Referència a la norma EN 1057
-M
Marca identtificativa del fabricant
-L
La data de fabricació:
f
any
a i trimesstre (I a IV) o any i mes
s (1 a 12)
-M
Marcatge durador (lleg
gible fins al moment de
e la posada en marxa dde la instal.lació):
-M
Mides nomiinals de la secció
s
transsversal: diàm
metre exterrior x gruix dde la paret
- IIdentificació
ó de l'estat metal.lúrgic
m
c
Ells tubs de diàmetre
d
=>
> 6 mm i < 10 mm, o de
d diàmetre
e > 54 mm, han d'inco
orporar
un
n marcatge similar a l'a
anterior, alm
menys en am
mbdós extre
ems.
To
ots els tub
bs han de portar el símbol norrmalitzat CE, també uniformement
distribuit al lla
arg de la se
eva longitud
d.
Llargària: Barres de 3 m o 5 m
To
oleràncies:
-D
Diàmetre exxterior nominal:




+
+----------------------------------------------------------------------+
Tolerànc
¦
¦ Diàmetre exterior nominal
n
¦
cies en el diàmetre e
exterior
¦
¦
(mm
¦
(mm)
m)
-----------¦
¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦
¦
aplicabl
le al
¦
aplicab
ble a
¦
>
¦
=<
=
¦
diàmetre
e mig
¦ qualsevol diàmetre ¦
-----------¦
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦----------¦
¦
6
¦
18
1
¦
± 0,0
04
¦
± 0,
,09
-----------¦
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦----------¦
¦
18
¦
28
2
¦
± 0,0
05
¦
± 0,
,10
-----------¦
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦----------¦
¦
28
¦
54
5
¦
± 0,0
06
¦
± 0,
,11
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
¦
54
¦
76
7
¦
± 0,0
07
¦
± 0,
,15
-----------¦
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦----------¦
¦
76
¦
89
8
¦
± 0,0
07
¦
± 0,
,20
-----------¦
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦----------¦
¦
89
¦
10
08
¦
± 0,0
07
¦
± 0,
,30
-----------¦
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦----------¦
¦
108
¦
15
59
¦
± 0,2
2
¦
± 0,
,4
+
+----------------------------------------------------------------------+

-G
Gruix de pa
aret:
+
+---------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerànc
cia en el gruix
g
de la
a paret ¦
¦
nomin
nal
¦---------¦
----------------------------¦
¦
g => 1 mm
¦
¦
g < 1 mm
¦
¦
¦
(mm)
)
¦
(%
%)
¦
(%)
¦
¦-------------------¦
¦------------------¦------------------¦
¦
¦
< 18 mm
¦
± 1
10
¦
± 13
¦
¦-------------------¦
¦------------------¦------------------¦
± 15 (*)
¦
¦
=> 18 mm
¦
± 1
10
¦
+
+---------------------------------------------------------+



Ell subministrrador ha d'aportar la d
documentació següent, que acreedita el marcatge
CE, segons el sistema
a d'avaluac ió de confo
ormitat apliicable, d'accord amb el
e que
disposa l'apa
artat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaració
ó CE de co
onformitat del
d fabrican
nt i informee o protocol dels
asssaigs inicia
als de tipus, realitzat pe
el laboratorri notificat
En
n instal.lacions per al transport, d
distribució o emmagatz
zematge dee gas o gas
soil per
al subministrre de siste
emes de ca
alefacció o refrigeració d'edificiss, des del dipòsit
d'emmagatze
ematge exte
erior o l'últim
ma unitat de reducció de pressió de la xarxa
a fins a
l'e
entrada del sistema de caldera, ca
alefacció o refrigeració
r
de l'edifici.
- Sistema 1: Declaració
ó CE de co nformitat de
el fabricant i Certificatt de conform
mitat CE
de
el producte
En
n instal.laccions en àrees
à
subje
ectes a re
eglamentac
cions sobree reacció al foc,
em
mprades pe
er al transp
port, distrib
bució o em
mmagatzema
atge de gaas o gasoil per al
su
ubministre de sistemes de callefacció o refrigeració d'edifici, des del dipòsit
d'emmagatze
ematge exte
erior o l'ultim
d reducció de pressió de la xarxa
a fins a
ma unitat de
l'e
entrada del sistema de la caldera, calefacció o refrigerac
ció de l'edifiici.
-S
Sistema 4: Declaració CE de confformitat del fabricant
En
n instal.lacions per al transport, e
evacuació o emmagatz
zematge d'aaigua no prrevista
pe
er al consu
um humà. En
E instal.la
acions en àrees
à
subjectes a regllamentació sobre
re
eacció al foc, emprade
es per al tra
ansport,eva
acuació o emmagatzem
e
matge d'aig
gua no
prrevista per al
a consum humà.
h
Ell símbol normalitzat CE (d'acord a
amb la dire
ectiva 93/68
8/CEE) es ccol.locarà so
obre el
prroducte, o en
e el seu defecte
d
sob
bre l'etiquetta o en la documentac
d
ció comercial que
l'a
acompanya i anirà acompanyat de
e la següent informació
ó:
-N
Nom, marca
a comercial i adreça en
nregistrada del fabricant
-E
Els dos últim
ms dígits de
e l'any en qu
xar el marca
atge
ue es va fix
-R
Referència a la norma europea EN
N 1057
-D
Descripció del
d producte: nom gen
nèric, material, mides,... i ús previsst
- Informació sobre aque
elles caracte
erístiques essencials
e
que
q proced eixin recollides
a la taula ZA.1 de la norrma EN 105
57, que han de ser com
m mínim less següents:
-R
Reacció al foc
f
-R
Resistència
a a l'aixafam
ment
-P
Pressió inte
erior
-T
Tolerànciess dimension
nals
-R
Resistència
a a les altes temperaturres
-S
Soldabilitat
-E
Estanquitat: gasos i líq
quids
-D
Durabilitat de
d la resistè
ència a l'aixxafament, prressió interior i estanquuitat
Em
mmagatzem
matge: En llocs pro
rotegits co
ontra els impactes. S'han d'a
apilar
ho
oritzontalme
ent i paral·le
elament sob
bre superfíc
cies planes..
5.3.- UNITAT
T I CRITERIS D’AMIDA
AMENT
dament de l’element ne
ecessària su
ubministrad
da a l'obra.
Unitat d’amid

(*) ± 10% perr a tubs de 35 mm, 42 mm i 54 mm amb un gruix
g
de parret d'1,2 mm
m
5.4.- NORMA
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
CON
NDICIONS
5.2.MMAGATZ
ZEMATGE
EM

DE

UBMINISTR
RAMENT
SU

I
57:2007 Co
obre y alea ciones de cobre. Tubos redondoos de cobre
e, sin
UNE-EN 105
so
oldadura, pa
ara agua y gas en apliccaciones sa
anitarias y de
d calefacciión.

Su
ubministram
ment: No hi
h ha cond icions espe
ecífiques de
su
ubministram
ment.
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6.. AÏLLAMEN
NTS TÈRM
MICS AMB E
ESCUMES ELASTOMÈRIQUES P
PER A TUB
BS.






7.. EXTRACT
TORS DE FUMS PER
R A FUNC
CIONAR A PRESSIÓ
BA
AIXA AMB CORRENT
T MONOFÀ
ÀSIC.

6.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
7.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
CA
La
a superfície
e ha de se
er llisa i a la secció
ó s'han d'apreciar els alveols propis de
l'e
escuma.
Ell material de
d l'aïllament no ha d e contenir substàncies en la quee es
pu
uguin desen
nvolupar miicroorganism
mes.
No
o ha de desspendre olo
ors a la temp
l que estarrà sotmès.
peratura a la
No
o patirà de
eformacions
s com a co
onseqüència de la te
emperatura ni degut a una
accumulació accidental
a
del
d condenssat.
Llargària: 2 m
Co
onductivitatt tèrmica a 20°C: <=
= 0,041 W//m K
Te
emperature
es d'ús d'aïïllaments pe
er a tubs freds:
f
>=
= 10°C Te
emperatures
s d'ús d'aïïllaments per
p
a
tu
ubs calents: 40°C - 65
5°C Reaccció contra el
e foc
(U
UNE 53-127
7): Autoextin
ngible
Le
es caracterrístiques an
nteriors ess determina
aran segons el RITE "Reglame
ento de
In
nstalacioness Térmicas en los Edifi cios".
6.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
Su
ubministram
ment: Emba
alats en paq
quets.
ntalment so
Em
mmagatzem
matge: Apilats horitzon
obre superffícies planees, protegitts contra
les pluges, le
es
hu
umitats i elss impactes.
6.3.- UNITAT
T I CRITERIS D’AMIDA
AMENT

-H
Hèlix impulssora
-M
Motor elèctrric
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ell motor ha de tenir l'h
hèlix acobla
ada a l'eix i ha de que
edar a l'inteerior del bo
otó de la
m
mateixa.
En
n els extracctors per a encastar a
allotjats, l'hè
èlix i el mottor han d'annar allotjats
s en un
co
os cilíndric, que ha de servir d'elem
ment de fixa
ació de con
njunt, amb uuna placa frontal.
En
n els extracctors tipus fiinestra, el m
motor i l'hèliix han d'ana
ar allotjats een un marc
co
oncèntric a l'hèlix juntament amb lla caixa de connexió elèctrica.
En
n fer girar manualmen
m
nt l'hèlix, aq
questa ha de
d girar sua
aument i
co
oncèntricam
ment. Característiques tècniques:
+
+-------------------+
+
¦ Cabal ¦ Potència
P
¦
¦ (m3/h)¦
(W)
¦
¦
¦-------¦-----------¦
¦
¦
100 ¦
<= 20
¦
¦
160 ¦
<= 35
¦
¦
250 ¦
<= 50
¦
¦
450 ¦
<= 40
¦
¦
600 ¦
<= 45
¦
¦
<= 65
¦
900 ¦
+
+-------------------+
+

N
Nivell sonorr: <= 45 dB (A)
M
Material de construcció
ó: Plàstic in
njectat
7
7.2.-

Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.

CON
NDICIONS

DE

AMENT
SUB
BMINISTRA

I

E
EMMAGAT
TZEMATGE Subministrrament: Perr unitats en
6.4.- NORMA
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
Re
eal Decreto
o 1751/199
98, de 31 d
de julio po
or el que se aprueba el Reglam
mento de
In
nstalacioness Térmicas en
Ed
dificios (RIT
TE) y sus Instruccion
nes Técnica
as Complementarias (ITE) y se crea la
Co
omisión Asesora parallas Instalac iones Térm
micas de los Edificios.
orrección de
Co
d errores del Real D
Decreto 175
51/1998, de
e 31 de ju lio, por el que se
ap
prueba el Reglamento de Insttalaciones Térmicas de Edificioos (RITE) y sus
In
nstruccioness Técnicas Compleme ntarias ITE y se crea la
l Comisiónn Asesora para
p
las
In
nstalacioness Térmicas de los Edifi cios.
Re
eal Decreto
o 1218/2002
2, de 22 de
e noviembre
e, por el que
e se modificca el real Decreto
D
17
751/1998, de
d 31 de julio, por ell que se aprobó el Reglamento
R
de Instala
aciones
Té
érmicas en los Edificio
os y sus Insstrucciones Técnicas Complemen
C
ntaria y se crea
c
la
omisión Asesora para las Instalacciones Térm
Co
micas de lo
os Edificios UNE 53127
7:1966
In
nflamabilidad de las esp
pumas y lám
minas de pllástico.

ccapses de cartró.
c
E
Emmagatze
ematge: En llocs proteg
gits contra els impacte
es i la intem pèrie.
7
7.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
U
Unitat d'amidament de
e l'element n
necessària subministra
ada a l'obra..
7
7.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIG
GATORI
R
Real Decre
eto 842/200
02 de 2 d
de agosto, por el que
e se aprueeba el Reg
glamento
E
Electrotécnico de Baja
a
T
Tensión. RE
EBT 2002
8
8. BOMBES
S DE CALO
OR AIRE-AIIRE PARTIDES PER A CORREN
NT TRIFÀSIIC.
8
8.1.-DEFINICIÓ:
L
La unitat exxterior ha d'incorporar e
els elementts següents:
- Compresssor per al flu
uid refrigera
ant
- Bescanvia
ador de calo
or constituïtt per tubs de
e coure o d'alumini am
mb aletes d'a
alumini
- Electroven
ntilador
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- Vàlvula d'iinversió dell cicle
- Enllaços per
p als tubs d'interconn exió amb la
a unitat interior
- Plafó per a connexion
ns elèctrique
es
- Suports an
ntivibratoris i envoltant d'acer galv
vanitzat amb
b esmalt cuuit al forn
L
La unitat interior ha d'in
ncorporar e ls elements
s següents:
- Bescanvia
ador de calo
or constituït per tubs de
e coure o d'alumini ambb aletes d'a
alumini
- Electroven
ntilador mun
ntat sobre s uports antiv
vibratoris
- Filtre d'aire
e
- Safata perr a recollir condensacio
ons
- Enllaços per
p als tubs d'interconn exió
- Plafó per a connexio
ons elèctriqu
ues i de co
ontrol. L'env
voltant ha dde ser d'ace
er
e
esmaltat al foc,
f
aïllada acústicame
ent i tèrmica
ament

8
8.2.-CARAC
CTERÍSTIQ
QUES GENE
ERALS:
E
Els tubs d'in
nterconnexió
ó han d'ana
ar aïllats am
mb escuma de
d plàstic dde porus tan
ncats.
T
Tots els ma
aterials, equips i acce
essoris no tindran
t
en cap de less seves parrts
d
deformacion
ns, fissures
s o senyalss d'haver estat sotmesos a maaltractamen
nts
a
abans o durrant la instal.lació.
E
Els aparellss han d'es
star dissen
nyats i con
nstruïts de manera qque funcion
nin amb
sseguretat i no
n represen
ntin
ccap perill pe
er a les pers
sones o el sseu entorn, fins i tot en
n el cas d'úss negligent que es
p
pugui donarr durant el funcionamen
nt normal.
L
Les propieta
ats mecàniq
ques i físiqu
ues, així co
om la composició quím
mica dels materials
h
han d'estar garantides pels fabrica
ants dels materials respectius.
T
Tots els co
omponents del circuitt frigorífic han
h
d'estarr dissenyatts i fabrica
ats de
m
manera que
e siguin esttancs i supo
ortin la pres
ssió de funcionament normal, pa
arada i
transport, te
enint en compte les te
ensions tèrm
miques, me
ecàniques i físiques que
q es
p
puguin prod
duïr.
L
Les peces mòbils de la
l màquina estaran prroveïdes de
e protectorss, d'acord amb
a
les
n
normes UNE
E_EN 292-1
1, UNE_EN
N 292-2 i UN
NE_EN 294.
E
Els compre
essors, mottors i venttiladors han
n d'estar dissenyats
d
i construïts
s de
m
manera que
e l'emissivita
at de soroll es manting
gui en el nivell més baixx possible.
D
De la mateixa manera,, les vibraciions produïïdes per aquests elemeents han de
e ser el
m
més petites possibles. Han d'esta r construïts
s de manera
a que el seuu aïllament elèctric
n
no es vegi afectat perr l'aigua qu
ue pugui co
ondensar-se
e sobre supperfícies fre
edes, o
p
pels fluids que
q puguin perdre els contenidorrs, tubs, acoblaments, i parts anà
àlogues
d
de l'aparell.
E
Els aparellss preparats per a ús exxterior han d'estar dissenyats dee manera qu
ue la
n
neu no pug
gui entrar en l'aparell ffins el puntt que pugui resultar peerillos per a les
p
parts activess.
A la tempera
atura de règ
gim, el corre
rent de fuita
a de l'aparell no ha de ssobrepassa
ar els 2
m
mA per kW de potència assignad a, amb un valor màxim
m de 10 mA
A per als ap
parells
a
accessibles al públic en
e general, o be de 30
3 mA pels aparells noo accessibles al
p
públic en ge
eneral.
N
No es consiiderarà sufic
cient la prottecció proporcionada per
p aïllamennts com verrnissos,
e
esmalts, paper, cotó, capa
c
d'oxid sobre parts
s metàl.liques, perlites aïllants o material
m
d
de reblert.
N
No es pot fe
er servir amiant en la fa
abricació de
e l'aparell.
E
Els elementts calefacto
ors nus s'ha
an de fixar de manera que en cass de rotura
ao
p
pandeig del conductor elèctric de calefacció, aquest no pugui entraar en contac
cte
accessible
a
amb parts metal.liques
m
es.
E
Els elementts de calefacció nus s'h
han de fer servir
s
només amb envooltants metà
àl.liques.
E
Els aparellss han d'es
star dissen
nyats de manera
m
que
e s'eviti ell risc d'inc
cendi i
d
deteriorame
ents mecàn
nics que pe
erjudiquin la
a seguretatt o la proteecció contra
a xocs
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e
elèctrics co
om a resulttat d'un fun
ncionament anormal, o d'una opperació neg
gligent.
U
Una fallida en
e el cabal del fluid de
e transmissiió de calor o en el funccionament de
d tots
e
els òrgans de
d control no ha de com
mportar cap
p risc d'accident.
E
Els circuits electrònics
e
han d'estarr dissenyats
s i instal.lats de manerra que qualsevol
ssituació perrillosa no converteixi
c
l'aparell en un equip
p insegur rrespecte al xoc
e
elèctric, al perill
p
d'incen
ndi, a riscoss mecànics o a un func
cionament pperillós.
L
Les parts de
esmuntable
es han d'esttar dissenya
ades o marc
cades de m
manera que resulti
d
dificil col.loccar-les en una posició iincorrecta durant
d
el mu
untatge.
L
L'aparell ha d'estar con
nstruït i tanccat de mane
era que hi hagi
h
una prootecció sufic
cient
ccontra els co
ontactes ac
ccidentals a
amb les partts actives.
L
Les diferentts posicions
s dels interrruptors o co
ommutadors dels aparrells estacio
onaris, i
le
es diferentss posicions
s dels dispo
ositius regu
uladors de tots els apparells han de ser
in
ndicades mitjançant
m
nu
umeros, llettres o altres
s mitjans vis
suals.
L
Les posicio
ons de ma
arxa i para
ada de l'in
nterruptor han
h
d'estarr claramen
nt
id
dentificadess sobre el mateix
m
interrruptor, o so
obre la placa
a de muntattge.
E
Els termòsttats, o disp
positius desstinats a la regulació de temperaatura per part
p
de
l''usuari han de portar una
u indicaciió que proporcioni el se
entit d'augm
ment o dism
minució
d
de la magnitud regulad
da.
L
L'aparell ha
a d'estar construït
c
de
e manera que no hi hagi riscc de modificació
a
accidental de
d la regulac
ció dels term
mòstats o d'altres
d
dispositius de ccomandame
ent.
L
L'interruptor de posada
a en marxa ha d'estar muntat sob
bre l'aparell,, en cap cas
s es
p
permet la co
ol.locació d'interruptorss en cables
s flexibles.
E
Els aparellss fixes han d'estar pro
oveïts d'algu
un sistema que asseg uri el tall omnipolar
d
de l'alimenttació.
E
Els disposittius d'entrad
da i de subjjecció dels cables, esta
aran deguddament arro
odonits i
a
aïllats. En cap
c cas els cables han de transme
etre esforço
os a la regleeta de connexió.
E
El born prevvist exclusiv
vament per al conducto
or neutre es
s designaràà amb la llettra N.
E
El born prevvist exclusiv
vament perr al conducttor de terra es designa rà amb el
ssímbol cara
acterístic ge
eneralment a
acceptat pe
er al conduc
ctor de terraa.
A
Aquests sím
mbols no es
e situaran mai sobre cargols, va
alones mòbbils o altres parts
q
que puguin ser retirade
es quan es connecten els conductors.
E
Els aparellss destinats a estar pe
ermanentme
ent connecttats a la xaarxa elèctric
ca
h
han d'incorrporar una indicació q
que ha de donar a entendre
e
claarament qu
ue
a
abans de qualsevol
q
manipulació
m
arell, aques
st s'ha de ddesconnecttar
sobre l'apa
d
de l'alimenttació.
E
Els aparellss destinats a ser conn
nectats a la
a alimentac
ció mitjançaant una cla
avilla,
h
han d'estar construïts
s de mane
era que no
n hi hagi risc de xxoc elèctric
c per
d
descàrrega de condensadors al to
ocar les esp
pigues de la
a clavilla.
C
Característiiques tècniq
ques:
Potència
f
frigorífica
a
(kW)
7,0
9,3
12,2
14,0
17,4
23,3
29,1
34,9
40,7
46,5
58,2

Cabal d'
'aire
unitat ext.
(m3/h)
)
4300-46
600
4000-43
300
2000-46
600
2500-70
000
3500-63
300
<= 770
00
<= 1300
00
9500-126
600
<= 1300
00
12000-13
3500
<= 1258
82

Caba
al d'aire
uni
itat int.
(m3/h)
15
500-1750
11
100-1700
15
500-2200
14
400-3000
28
800-3900
<=
= 5200
<=
= 6800
580
00-10200
<=
= 11000
1000
00-14000
<=
= 10191

Pes unitat
exterior
(kg)
<= 80
<= 98
<= 125
<= 145
<= 250
<= 350
<= 345
<= 345
<= 370
<= 370
<= 345

Pes unit
tat
interio
or
)
(kg)
<= 48
<= 75
<= 85
<= 85
<= 55
<= 110
<= 220
<= 315
<= 315
<= 310
<= 220

P
Per a potències supe
eriors les da
ades tècniq
ques han de
d ser les qque submin
nistri el
ffabricant se
egons encàrrrec. Ha de portar una placa amb les dades ssegüents:
- Nom del fa
abricant o marca
m
come
ercial
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R
REBT 2002
2 Real Dec
creto 842/2
2002 de 2 de agosto, por el quee se aprue
eba el
R
Reglamento
o Electrotéc
cnico de Ba
aja Tensión
R
RITE "Reglamento de Instalacion es Térmica
as en Edificios".
U
UNE_EN 378-1
3
1996
6 "Sistemass de refrig
geración y bombas dde calor.
R
Requisitos de
d segurida
ad y medioa
ambientales
s. Parte 1: Requisitos
R
bbásicos."
U
UNE_EN 60335-1
6
1997 "Segu
uridad de los aparatos electroodomésticos
s y
a
análogos. Parte
P
1: Req
quisitos gen
nerales."
U
UNE_EN 60335-2-40
6
1999 "Se
eguridad de
d los apa
aratos elecctrodomésticos y
a
análogos. Parte
P
2: Requisitos pa rticulares para
p
las bom
mbas de caalor eléctrica
as, los
a
acondiciona
adores de aire
a y los de
eshumidifica
adores."

- Designació del mode
el
- Potència frigorífica
f
to
otal útil
- Potència nominal
n
abs
sorbida en lles condicio
ons normals
s
- Caracterísstiques de l''energia d'a
alimentació
- Tipus de refrigerant,
r
segons ISO
O 817 i càrre
ega inicial a fàbrica
- Grau de protecció
p
res
specte a l'e ntrada d'aig
gua
G
Grau de pro
otecció de la
a envoltant :
-Aparellss d'us exclus
siu en interiiors(no en bugaderies)
b
) >=IPX0
-Aparellss d'us en bugaderies
>=IPX1
-Aparellss d'us exterior >=IPX4
4
50 Hz
F
Freqüència
C
Conductivita
at tèrmica de
d l'aïllamen
nt dels tubs
s d'interconn
nexió
<=
= 0,035 W/m
m °C

9
9. FILTRES
S D'AIRE DE PLAFÓ P
PLA

8
8.3.-CONDICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAGATZEMATG
GE
S
Subministra
ament: En caixes, en
n posició adient per tal que ll'oli no surrti del
ccompressorr durant el transport. L'embalatg
ge ha de permetre
p
laa identificac
ció del
p
producte.
E
Emmagatze
ematge: En el seu em balatge, en
n llocs prote
egits contraa els impacttes i
lla intempèrrie, la unitatt exterior ha
a de queda
ar en posició tal que l''oli no surti del
ccompressorr.
E
El fabricantt o distribuid
dor de l'apa rell ha d'aportar la següent docum
mentació:
- Potència frigorífica
a útil total p
per a diferen
nts condicio
ons de funccionament, fins
f
i
ttot amb les potències nominals
n
ab
bsorbides en
e cada cas
- Coeficie
ent d'eficièn
ncia energè tica per a diferents
d
con
ndicions de funcionament
- Límits extrems
e
de funcioname
ent admeso
os
- Tipus i característiques de la regulació de capacitat
- Classe i quantitat de
d refrigera
ant
- Pressio
ons màximes de treball en les linie
es d'alta i ba
aixa pressióó de refrigerrant
- Exigenccies de l'alim
mentació el èctrica i situ
uació de la caixa de coonnexió
- Cabal del fluid secundari
s
a l'evaporad
dor, Pèrdua de càrreega i altres
s
ccaracterístiq
ques del cirrcuit secund
dari
- Cabal del fluid de
d refredam
ment del co
ondensadorr, perdua dde càrrega i altres
caracteríístiques del circuit
- Exigèn
ncies i reco
omanacionss d'instal.lació, espais de manteeniment, sittuació i
d
dimensionss d'escomes
ses, etc.
- Instrucccions de fun
ncionamentt i mantenim
ment
- Dimenssions màxim
mes de l'equ
uip
- Nivell màxim
m
de po
otència acú stica ponde
erat a Lwa en
e decibels,, determinat segons
UNE 741
105
- Pesos en
e transport i en funcio
onament
- Caracte
erístiques de motors i vventiladors
- Cabal d'aire
d
per a diferents va
alors de la pressió
p
està
àtica exterioor
8
8.4.-UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT

9
9.1.D
DEFINICI
Ó
Ó: Filtress
d
d'aire.
S
S'han consiiderat els materials
m
seg
güents:
- Poliamida amb bastim
ment metàl..lic sense na
ansa o basttiment de caartró
- Poliuretà amb
a
bastim
ment metàl.liic sense nansa o bastiment de caartró
- Malles me
etàl.liques amb
a
bastime
ent de cartró
S
S'ha consid
derat la segü
üent classifficació dels filtres (sego
ons UNE_E
EN 779):
- Filtres que
e pertanyen
n al grup G: Filtres de pols
p
grossa
- Filtres que
e pertanyen
n al grup F: Filtres de pols
p
fina
9
9.2.-CARAC
CTERÍSTIQ
QUES GENE
ERALS:
E
El filtre complert ha d'estar fet de materials resistents a l'ús normal i a la
e
exposició a les tempe
eratures, hu
umitats i am
mbients corrossius en els que pu
ugui
sser utilitzat.
E
El filtre complert ha d'estar disssenyat de manera que resisteixxi les tens
sions
m
mecàniquess existents en ús norm
mal.
E
El filtre ha de
d portar ma
arcades de forma inde
eleble les se
egüents daddes:
- Nom, marrca u altre mètode
m
d'ide
entificació del
d fabricantt
- Tipus i número de refferència de l filtre
- Refèrència
a a la norma UNE_EN 779
- Grup i classse del filtre
e segons la classificació establerta
a per la norrma UNE_E
EN 779
- Cabal volu
umètric d'aire correspo
onent a la cllasse del filttre
S
Si la posició de munta
atge no es evident, el filtre ha de
e portar indiicacions pe
er a la
sseva correccte adaptació al conduccte de ventiilació.
M
Màxima pèrrdua de càrrrega perme
esa per l'ele
ement filtran
nt:
- Filtres del grup =< 250 Pa
- Filtres del grup =< 450 Pa
F
G
Gruix
20 m
mm
G
Grau de separació
s
ls en pess (DIN >=
d
de po
24
4185)
80%
F
FILTRES DE
D POLIA
AMIDA O POLIURET
TÀ I BAST
TIMENT M
METÀL.LIC SENSE
N
NANSA:
H
Han d'estarr formats pe
er un marc i un contram
marc munta
ats a pressiió entre ells
s, i que
e
empresonen l'element filtrant i perrmeten de canviar-lo
c
fà
àcilment unn cop satura
at.

U
Unitat de qu
uantitat nec
cessària sub
bministrada
a a l'obra.
8
8.5.-.NORM
MATIVA DE COMPLIM
MENT OBLIG
GATORI
""Reglamentto de Seguridad
S
para Pllantas e
IInstalacione
es Frigorífic
cas." "Regla
amento de Aparatos
a Presión."

9
9.3.-.CONDICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMATG
GE
S
Subministra
ament: Per unitats.
u
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L
L'embalatge
e ha de permetre la ide
entificació del
d producte
e.
E
Emmagatze
ematge: En
E
llocs protegits contra els
im
mpactes, po
ols i humita
at.
9
9.4.-.UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
U
Unitat de qu
uantitat nece
essària sub
bministrada a l'obra.
9
9.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIME
ENT OBLIG
GATORI
U
UNE_EN 779 1996 "Filtros de aire utilizad
dos en ventilción genneral para
e
eliminación de partícula
as. Requisittos, ensayo
os, marcado
o."
1
10. ELEMENTS D'OBT
TENCIÓ DE
E DADES PER
P
A REGULACIÓ EL
LECTRONIICA

6.- PLÀ
ÀNOLS

1
10.1.- DEFINICIÓ:
T
Termòstats d'ambient amb
a
doble ccontacte pe
er a muntar supericialm
ment.
C
CARACTER
RÍSTIQUES
S GENERAL
LS:
H
Ha d'actuarr quan la temperaturra ambient del local arriba a laa temperattura
sseleccionad
da a la regle
eta de seleccció.
H
Ha de porrtar incorpo
orat un ele
ement per selecciona
ar la
temperatura
a desitjada. Temperatu
ura de treba
all
5° - 30
0°C
1
10.2.CONDICIONS

DE

SUB
BMINISTRA
AMENT

I

E
EMMAGATZ
ZEMATGE Subministra
ament: En caixes.
c
E
Emmagatze
ematge: En llocs proteg
gits de cops
s, dins de la
a seva caixaa.
1
10.3.UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
U
Unitat de qu
uantitat nece
essària sub
bministrada a l'obra.
1
10.4.NORM
MATIVA DE
E COMPL
LIMENT
O
OBLIGATORI No hi ha normattiva de
ccompliment obligatori.

Ft.: EMILIO PÉR
REZ PASTOR
R
EN
NGINYER IND
DUSTRIAL
Nºº Col·legiat: 15
5.566
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2.- PROJECTE EXECUTIU PER A LA
INS
STAL·LACIÓ
Ó DE B
BAIXA
A TENS
SIÓ
D
D’UN
E
ESTAB
BLIME
ENT DE
ESTIN
NAT A AULE
ES

PROMO
OTOR: AJU
UNTAMENT
T DE RUBÍ
MUNICIPAL PLANTA 2
EMPLAÇAMENT: MERCAT M
RUBÍ (081
191)









ÍNDE
EX

1..- MEMÒRIA
A DESCRIP
PTIVA
4..- AMIDAME
ENTS I PRE
ESSUPOST
T
5..- ESTUDI SEGURETA
S
AT I SALUT
T
6..- PLEC CO
ONDICIONS
S

1.- ME
EMÒRIA DESCRIPTIVA
7..- PLÀNOLS
S
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1.- MEMÒ
ÒRIA DES
SCRIPTIV
VA




1..7.- Receptors
1..7.1.- Recep
ptors Enllu
umenat

1..1.- Objecte
e del projec
cte
L'objecte d'a
aquest proje
ecte tècnicc és especificar tots i cada un ddels eleme
ents que
co
omposen la instal·lació
ó de baixa te
ensió.

Ells receptorss d’enllumen
nat es detalllen en els plànols
p
adju
unts.
1..7.2.- FEM

1..2.- Titular
No
S
AJUNTAMENT DE RUBÍ.
om o Raó Social:
CIF/NIF: P-0818300-F
Ad
dreça: Plaçça Pere Agu
uilera núm. 1
Po
oblació: Rubí
Provvíncia: Barc
CP: 08191
celona

Ells receptorss de FEM es
s detallen e
en els plàno
ols adjunts.

1..3.- Emplaç
çament
Rubí - 08191
M
Mercat Municcipal Planta
a 2.

1..8.-

1..7.3.- Potèn
ncia elèctrica
La
a potència eléctrica
e
mà
àxima de la instalció es
s preveu qu
ue sigui de 443,64 kW.
Divisió per secc
cions

Pe
er una millo
or anàlisi, la
a instal·lació
ó elèctrica la
a dividirem en:
-E
Escomesa
-Q
Quadre gen
neral
-L
Línies gene
erals
-D
Derivacionss
-C
Connexió a receptors

ació aplicab
ble
1..4.- Legisla
To
ots els resu
ultats obting
guts per a l’’execució d’aquest
d
pro
ojecte comppleixen els requisits
de
el vigent “ Reglam
mento Ele ctrotécnico de Baja
a Tensión e Instru
ucciones
Co
cha Agosto de 2002 y publicado en
e el BOE ddel 18 de setembre
omplementtarias de fec
de
e 2002”. Elss documentts i plànols rredactats s’’ajusten al Decret
D
363//2004.

1..9.-

a classificacció de la instal·lació, ssegons ITC-BT-04, apa
artat 3 seriaa del grup I, com a
La
local de pública concurrència.

Escomesa

(De
epartament de Trebal l i Indústria de la

Ess portarà a terme d'acord amb ll'informe tè
ècnic que la
a companyiia subminis
stradora.
Te
enint en com
mpte, per la
a seva realiització, allò establert en les instru ccions ITC BT 011,
01
12, 013 i 014.

ormes parrticulars de
e les emp
preses distribuïdores d’energia elèctrica en
e baixa
No
Te
ensió.

Le
es caixes generals de prote cció, de l'equip de
e mesura, dels inte
erruptors
m
magnetotèrm
mics i diferencials de le
es principals línies, s’instal·laran formant mò
òduls en
ca
aixes de pro
otecció de doble
d
aïllam
ment.

1..5.- Descrip
pció de la instal·lació
ó

1..10.- Install·lació d’en
ació individual
nllaç. deriva

De
ecret 363/2
2004 del 24
2 d’agost
Generalitat de
d Catalunya).

del

1..5.1.- Descrripció gene
eral
Tiipus de projjecte: Edific
ci de pública
a concurrèn
ncia.

Aq
questa instal·lació disposa de la Caixa Gen
neral de Prrotecció (CG
GP). S’ubic
carà a la
sa
ala de comp
ptadors com
munitaris. La
a CGP disp
posarà del pertinent
p
fussible.
untament a la CGP s’in
nstal·larà l’e
equip de me
esura. Els comptadors
c
s de facturació de la
Ju
instal·lació elèctrica com
mpliran amb
b la ICT-BT-16. En aqu
uest cas ess requerirà un
u equip
de
e mesura pe
er facturació, TMF-1.
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1..11.- Quad
dre Generall de Protec
cció
Ess disposa de
d d’un qua
adre generral de coma
andament i protecció existent sittuat a la
zo
ona de rece
epció, tanca
ats amb un armari sota
a clau, de fo
orma que eel seu accés
s restarà
re
estringit a le
es persones
s alienes a l 'establimen
nt.



Pe
er a que ess mantingui el major e
equilibri pos
ssible en la
a càrrega deels conductors que
fo
ormin part d’una instal·lació, és prrocurarà que aquesta quedi
q
reparrtida entre le
es fases
o conductorss polars.
La
a instal·laciió haurà de
e presentarr una resisttència d’aïllament diellèctric supe
erior a 1
M
M:, al ser la tensió nom
minal de la in
nstal·lació superior
s
a 500
5 V.

Ie
en ell es col·locarà la nova
n
línea d
del subquad
dre elèctric ubicat a la sala del Ra
ack, amb
les diferents proteccions
s diferencia
als i magnettotèrmiques de cada unna de les lín
nies que
d'ells surten.

To
otes les connexions de les deriva
acions es realitzaran
r
mitjançant
m
ccaixes de connexió
c
uttilitzant born
ns de conne
exió adientss a la secció
ó dels cable
es utilitzats.

ots els qu
uadres a instal·lar diisposaran d’espai su
uficient, pe r tal de poder-se
p
To
incrementar en
e un mínim
m d'un 20 % del dimen
nsionat inicia
al.

e instal·laciió seguirà l es indicacio
ons descrite
es en la Insstrucció Tèc
cnica en
Ell sistema de
co
onsideració als principiis de la norm
ma UNE 20
0.460 -5-52.

ot tal com queda
q
indic
cat en l'esq
quema unifilar. I estara
an d'acord amb la ITC
C-BT-17,
To
instal·lació d’enllaç,
d
dis
spositius ge
enerals i in
ndividuals de
d comanddament i protecció,
e control de
e potència.
interruptor de

Ess disposarrà d’enllum
menat d’em
mergència, amb equips autònom
ms, amb bateries
accumuladore
es instal·lades en cada
a equip, amb
b una categ
goria de tall breu.

1..13.- Install·lació intterior. líniies generrals. deriv
vacions i
re
eceptors.

connexio
ons als

Ess donarà co
ompliment a la ITC-BT
T-43. sobre
e prescripcio
ons generaals de la ins
stal·lació
de
e receptors.

La
a determina
ació de les característtiques de la
a instal·lació
ó es realitzaarà d’acord
d amb el
qu
ue es diu en
n la Norma UNE 20.46
60-3.

Le
es lluminàries estaran d’acord am
mb UNE-EN
N 60.598. L’enllumenatt seguirà la ITC-BT44
4 pel que fa
a als recepttors d’enllum
menat. La càrrega
c
mín
nima previssta en làmp
pades de
de
escàrrega serà de 1,8
1
vegade
es la seva
a potència nominal. Disposaran d’una
co
ompensació
ó del factor de potència
a superior a 0,9.

La
a secció de
els conducto
ors a utilitza
ar es determ
minarà en funció
f
de laa caiguda de
d tensió
en
ntre l’origen
n de qualse
evol línia intterior i els seus
s
respec
ctius recepttors. Seguint en tot
m
moment la IT
TC-BT-019, les caigud
des de tensió en línies
s destinadess a enllume
enat han
de
e ser inferio
ors al 3% i les caigudess de tensió a les restants línies haan de ser in
nferior al
5%
%.

a ITC-BT-47
7 de recepttors de moto
ors elèctrics
s. La instal··lació d’aquuests estarà
à d’acord
La
am
mb la UNE--20.460. La
a intensitat d
de càlcul se
erà del 125
5% de la coorresponent a plena
cà
àrrega d’aqu
uest.
Ess recomana
a que les pre
eses de corrrent i interru
uptors en l'e
edifici de serrveis, quediin situats
co
om a mínim a 1,5 m. de
el terra.

Le
es intensitats màximes
s admissible
es, es regirran en la se
eva totalitat pel que s’in
ndica en
la Norma UN
NE 20.460 -5
5-523 i el se
eu annex Nacional.
N
Ell conductorr de neutre, tot i que e
els equipam
ments instal·lats no prevveuen la ge
eneració
d’harmònics que puguin
n produir so
obre intensitats en aqu
uests, s’ha previst mantenir la
se
ecció del co
onductor de fase, sego ns ITC BT 19 2.2.2.
Ells conducto
ors de la in
nstal·lació sseran fàcilm
ment identifiicables, esppecialment pel que
re
especta al conductor
c
de
d neutre i al conducttor de prote
ecció. Aqueesta identific
cació es
re
ealitzarà pe
els colors que presentten els seu
us aïllaments. El condductor neutre de la
instal·lació, s’identificarà
s
à pel color b
blau clar. El
E conductorr de proteccció s’identifiicarà pel
olor verd-grroc. I tots els conducto rs de fase, s’identificarran per coloors marró o negre, i
co
qu
uan es con
nsideri nece
essari identiificar tres fa
ases diferents, s’utilitzzarà també el color
grris o blau.
Pe
er els conductors de protecció
p
s’a
aplicarà el que s’indica
a en la Norrma UNE 20.460-554
4 en el seu apartat 543
3.

Le
es diferentss línies es poden ve
eure en l'es
squema un
nifilar adjunnt, amb càrregues,
se
eccions i pro
oteccions magnetotèrm
m
miques i dife
erencials.
CA
ANALITZAC
CIONS
Le
es canalitza
acions comp
pliran els re
equisits de la
a norma UN
NE EN 50.00861-2.
ue la instal·lació vagi e
en canal tip
pus “rejiban
nd” o en tubb rígid de PVC.
P
Els
Ess preveu qu
ba
aixants i la distribució fins
f
als dife
erents recep
ptors partintt d’aquestess canalitzac
cions, es
re
ealitzarà tam
mbé sota tu
ub vist de PVC sobre
e la superfíície. Els coonductors aïllats
a
en
l’in
nterior de tubs o cana
alitzacions p
protegides “no propagadores de la flama”, seran
s
de
te
ensió assign
nada no infferior a 450
0/750 V. I directament
d
t en l’exteri or o canalitzacions
ob
bertes, no serà
s
inferiorr a 0,6/1 kV a alçada su
uficient en fals
f
sostre.
Ells diàmetress d’aquest tubs
t
estaran
n d’acord amb la taula 2 de la ICT
T BT 21.
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es conducccions, acces
ssoris i caixxes de conn
nexions o te
erminals, ppermetran un mínim
Le
d'entrada de pols. I les tapes
t
de le
es connexions seran de
e tal manera
ra, que impe
ediran la
ortida d’espurnes o ma
aterial de co
ombustió.
so




Cà
àlcul de la resistència
r
a terra.
R= U/L

Esstaran d'aco
ord amb ITC
C BT 019, 2
20, 21.

U:
L:

1..14.- Prote
ecció contrra sobreinte
ensitats. so
obretensio
ons. contacctes directe
es i
in
ndirectes. in
nstal·lació de posta a terra.

R = 50 / 2 = 25 :
Le
es piques es connectaran en para
al·lel.

resistivitat del terrreny 50 :. m (argiles compactes)
c
longitud de la pic
ca 2 m.

1//R = n/Rp

Pe
er a protegir les línies elèctriquess a sobreintensitats, ta
ant per a soobrecàrregu
ues com
pe
er a curtccircuit, es preveuen interruptorrs automàttics magneetotèrmics, de tall
om
mnipolar, ajjustats sem
mpre a una
a intensitat inferior a la
a màxima aadmesa de
e la línia
elèctrica que
e es protege
eix. A més,, els motors
s instal·lats, en el seuu quadre elè
èctric de
m
maniobra hauran d’inco
orporar reléss tèrmics per
p la protec
cció del maateixos. Tott segons
IT
TC-BT-22.

R = Rp/n

S’’instal·laran
n un mínim de 1 pique
es i per aix
xò, la resistè
ència a terrra prevista serà de
8,33 :.
1..15.- Carac
cterístiques dels mate
erials

Pe
er a la pro
otecció con
ntra sobrete
ensions, es
s disposa de proteccció en els quadres
prrincipals, donat
d
que molta de la maquinària insta
al·lada dispposa de sistemes
s
informàtics pel control del funciona ment. Sego
ons ITC-BT--23.
a protecció contra contactes direcctes i indire
ectes es porrta a terme per mitjà de l'acció
La
co
ombinada d'interruptor
d
rs diferencia
als i postes
s a terra de tots els eelements re
eceptors
elèctrics, i ind
dependentm
ment per en
nllumenat i per
p F.E.M. Segons
S
ITC
C-BT-24.

Ells materialss emprats seran de primera qualitat,
q
i tots
t
ells dee tipus i marques
m
au
utoritzades,, homologad
des o comp
prades per la CE o el Ministeri d''Indústria i Energia.
Co
omplint se
empre les normes e
establertes per cada apartat o material en les
co
omplementà
àries ICT. BT.
B
uls
1..16.- Càlcu
DIMENSIONAT DE LES
S LÍNIES EL
LÈCTRIQUES PRINCIPALS INTE
ERIORS

a sensibilita
at dels inte
erruptors diiferencials que proteg
geixen les línies d'enllumenat
La
se
eran de 30 mA, mentrre que les q
que protege
eixen les de F.E.M. seeran de 300 mA, a
exxcepció de les línies d'endolls que
e seran de 30
3 mA.

Fo
ormulació empleada
e
pel
p dimenssionament de
d les línie
es interiorss, amb den
nsitat de
co
orrent i caig
guda de tens
sió.

OSTA A TE
ERRA
PO

Líínies monoffàsiques.

In
nicialment es
e preveu que la co
onnexió de
e la xarxa de terra de la instal·lació,
co
onnectada a la genera
al de l’edificci, té un corrrecte valor de resistènncia a terra. En cas
de
e que la sevva comprov
vació no foss satisfactòrria es proce
ediria a unaa xarxa inde
ependent
de
e la següen
nt forma.
Ess formaria per deu piques
p
vertticals d'ace
er recoberte
es de cou re de 25 mm. de
diàmetre i de
e 2m. de lo
ongitud mín
nima, connectades en
n paral·lel i la separac
ció entre
ual, al meny
ys a la longiitud enterra
ada de les mateixes.
m
elles serà igu

Líínies trifàsiq
ques.

I = W//V.cos M
'V = 2 I.L.U/S
I = W/S.3.V
V.cos M
V = 3.I.L. U
U/S
'V

Se
ent U la ressistivitat dell Cu 1/56 : mm²/m La
a tensió per a línies m
monofàsique
es és de
23
30 V, i per a línies trifàsiques de 4
400 V.

T 19 del Re
eglament
Ess tindrà en compte les indicacionss donades en la instrucció ICT BT
electrotècnic.
a secció de les línies principals
p
de
e terra seran de 35 mm
m²
La
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1..17.- Cons
sideracions
s finals





En
n general es donarà estricte ccompliment al que es
stà disposaat en el re
eglament
electrotècnic de baixa te
ensió i instru
uccions com
mplementàrries RD 8422/2002 vigen
nts.
a instal·lació
ó serà realitzada per u
una empresa
a d’instal·la
acions elèctrriques autoritzada.
La
Qualsevol dubte que el present projecte no
n deixi su
uficientmennt aclarit haurà de
onsultar-se al facultatiu
u que subsccriu.
co

4.- AMIDAM
MENTS I P RESSU
UPOST
Ft.: EMILIO PÉR
REZ PASTOR
R
NGINYER IND
DUSTRIAL
EN
Nºº Col·legiat: 15
5.566
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x

4.1.- CONSIDERACIONS P
PREVIES
S
CONDICION
NS MARC
C
L’’ELABORA
ACIÓ DEL
PR
RESSUPOS
ST

GENER
RALS

QUE





S’HAN
N

CONSID
DERAT

PER
P

A

x
x

Aq
questes condicions ca
aldrà que e
es facin con
nstar en el ple de basses del con
ncurs de
liccitació de l’o
obra i en les
s clàusules del contrac
cte d’execuc
ció d’obres.
x

En
n l’import de
d les partiides i en e
els preus un
nitaris s’han de consi derar inclo
oses les
se
egüents desspeses:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

Imposstos, arbitris
s o taxes q ue, per motiu del contracte i de l’’execució de
d l’obra,
s’hagin de satisfe
er a qualsevvol organisme.
Despeses que originin al co
ontractista el
e replanteig
g, programaació, recone
eixement
i asssaig pel co
ontrol de m
materials, controls
c
d’e
execució, pproves, rec
cepció i
liquidació de l’ob
bra, aportan
nt plànols de
efinitius tipu
us As-Built.
s informative
es que, d’acord amb le
es instruccioons de l’aju
untament
Rètols o tanques
agin de col·llocar.
de Villadrau, s’ha
Despeses de pe
ermisos o llicències propis
p
del contractista
c
a, necessarris per a
c
nts expropiiacions i
l’execcució de les obres, exxcepció fetta de les corresponen
serve
eis afectats.
Conservació i po
olicia de l’o
obra durantt la seva ex
xecució i ddurant el termini de
garan
ntia.
Despeses corres
sponents a plantes, Instal.lacions i mitjans aauxiliars i eq
quips de
maqu
uinària.
Despeses d’insttal·lació i rretirada de tota classe de consstruccions auxiliars,
a
plante
es, instal·lacions i eine
es.
Despeses de llo
oguer o ad
dquisicions de terreny
ys o dipòsitts de maquinària i
materrials.
Despeses de pro
otecció d’ab
bassegament i de la prròpia obra ccontra tota mena
m
de
deteriiorament.
Despeses de muntatge, conservac
ció i retirrada d’insttal·lacions per al
subm
ministramentt d’aigua i energia elèctrica necessaris peer a l’exec
cució de
l’obra
a, així com drets,
d
taxess o impostos
s de presa de
d corrent, comptadors i altres
eleme
ents.
Despeses de cla
assificació i retirada de
e materials rebutjats,
r
evvacuació de
e restes,
neteja
a general de
d l’obra i zzones annexes afectad
des per les obres, tot efectuat
amb estricte
e
com
mpliment de
el Decret sobre residus de la consttrucció.
Execu
ució, remod
delació, rep
posició i re
etirada de tota classee de construccions
auxilia
ars, incloen
nt-hi caminss d’accés, desviacions
d
d’aigües, nneteja i arra
anjament
de la
a zona d’o
obres, inclo
oses instal··lacions, prreses de ccorrent, pré
éstecs i
aboca
aments des
sprés de l’accabament de
d l’obra.
Adquisició o llo
oguer de tterrenys pe
er a Instal.lacions, ppreses de corrent,
aboca
aments i pré
éstecs.
Despeses de re
eparació i rreposició de
e camins, vials
v
alternaatius i serv
veis que
afectin al contrac
ctista per a la realització dels treballs.
Subm
ministramentt, col·locac ió i conserv
vació de se
enyals i elem
ments de seguretat
dins de
d l’obra i de les zon
nes de terc
cers i en le
es zones dd’inici i final d’obra,
guard
da de l’obra
a, vigilància d’afecció a tercers, en
n especial lles indicade
es per la
policia
a local resp
pecte el tràn
nsit de vehic
cles i persones.
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x
x
x
x
x
x
x

Despeses deriva
ades de la
a tanca d’o
obres i de la proteccció en relació a la
perillo
ositat i molè
èsties produ
uïdes per les obres.
Danyss a tercers per motiu d
de la forma d’execució de l’obra.
Despeses deriva
ades de le
es ampliaciions o connexions dee serveis definitius
d
gua, gas, te
elèfon i xa
arxes de co
omunicacióó per a la correcta
d’elecctricitat, aig
explotació de le
es obres o
objecte del contracte, d’acord aamb les po
otències,
ums i carac
cterístiquess definides en el proje
ecte. Aqueestes despe
eses fan
consu
referè
ència als drrets de con
nnexió de les compan
nyies subm inistradores
s i a les
obress i instal·lacions necesssàries per a la seva ma
aterialitzacióó.
Despeses deriv
vades de lles proves necessàriies a real itzar en to
otes les
instal·lacions prè
èvies a la re
ecepció defiinitiva.
Despeses deriv
vades de la legalitz
zació i tràmits neceessaris dav
vant els
organ
nismes oficiials que ca
alguin i les companyie
es que es ffaran càrrec
c de les
instal·lacions rea
alitzades.
s xarxes d
de drenatg
ge i recollida d’aigüees a la xa
arxa de
Connexió a les
clavegueram existent.
Despeses deriva
ades de la protecció de
d les obre
es per a fe r front a fe
enòmens
natura
als: pluja, vent,
v
neu, ettc.
Majorrs costos que poguesssin derivar--se en motiiu de la reaalització de
e treballs
noctu
urns, en ho
ores extrao
ordinàries, en
e dies fes
stius o en horaris no
o lectius
necesssaris per a complir el pla d’obra.
Eleme
ents auxilia
ars, petit m
material, aparells de trransport, d ’elevació, minves
m
i
pèrdu
ues.
Despeses d’elab
boració, apliicació i exec
cució del Pla de Segurretat i Salutt.
n en l’obra: sous d’enc
carregat,
Totess les despeses indirecttes que es produeixen
de gruista, de vig
gilants de sseguretat, de
d caps d’ob
bra, lloguerrs de tota classe de
maqu
uinària i Insttal.lacions p
provisionals
s, així com assegurance
a
ces.
La de
escomposició i justifica
ació dels pre
eus unitaris
s, així com eels rendime
ents i els
preuss bàsics que
e s’utilitzen
n són únicament inform
matius pel ccontractista que els
haurà
à de revisar en la seva oferta i que
e per aques
st procedimeent quedara
an a risc
i venttura del con
ntractista i ta
ancats a totts els efecte
es.
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI





RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

141,63

141,63

598,73

598,73

CAPÍTOL 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
SUBCAPÍTOL 02.01 COMPTADORS

4.2.- AMID
DAMENT
TS

02.01.01

u

Caixa gral.protec.polièster,100A,unesa 7,munt.superf.

Subministrament i col·locació de Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 100 A, segons esquema unesa número 7 i muntada superficialment
ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

02.01.02

u

141,63

Equip comptatge trifàsic digital multifució,In=<63 A

Subministrament i col·locació d'Equip de comptatge TMF-1 per a
subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució
de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació
amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa,
inclosos transformadors d'intensitat 100/5, col·locat en CPM. Inclou:
Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment
instal·lat.

ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

02.01.03

u

598,73

ICP 63A

Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic
de 63 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

161,00
161,00

TOTAL SUBCAPÍTOL 02.01 COMPTADORS ..................................

161,00

901,36

SUBCAPÍTOL 02.02 QUADRES I ARMARIS
02.02.01

u

Quadre General per a elements de protecció (Quadre General)

Subministrament i instal·lació de Quadre general elèctric, metàl·lic,
de adossar, que allotjaran els dispositius del quadre de comandament i protecció, Aquest quadre seran de fins a 85 mòduls de
18mm, més un espai de reserva del 20%. Se comptabilitza la unitat
ja muntada, i amb tots els accessoris, platines, connectors, barrras
etc, necessaris per a la seva instal·lació. IP-41, amb porta i clau. Cara davantera completament aïllada, material autoextingible a 750
ºC. Color RAL 9001. Inclou born de terra / neutre, etiquetes i porta
etiquetes. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la
unitat. Totalment instal·lat.
ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

02.02.02

u

184,69
184,69

184,69

80,69

80,69

Subquadre per a elements de protecció (SQE. 1)

Subministrament i instal·lació de Subquadre elèctric 1, metàl·lic, de
adossar, que allotjaran els dispositius del quadre de comandament i
protecció, Aquest quadre seran de fins a 26 mòduls de 18mm, més
un espai de reserva del 20%. Se comptabilitza la unitat ja muntada,
i amb tots els accessoris, platines, connectors, barrras etc, necessaris per a la seva instal·lació. IP-41, amb porta i clau. Cara davantera
completament aïllada, material autoextingible a 750 ºC. Color RAL
9001. Inclou born de terra / neutre, etiquetes i porta etiquetes. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

80,69

TOTAL SUBCAPÍTOL 02.02 QUADRES I ARMARIS ......................

265,38
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

APARTAT 02.03.01 Quadre General
u

Interruptor 63A, 4P (IGA) + Protecció sobretensions

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 63A d'intensitat màxima, amb 4 pols
de 20 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, amb protecció
contra sobretensions, segons instruccions de CIA, per muntar superficialment. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la
unitat. Totalment instal·lat.
ACT0010

1

ACT0010

u

1,00

1,00

1
u

461,98

461,98

02.03.02.01
1,00

1,00

359,42

02.03.02.02

10,00

10,00

781,90
78,19

781,90

1,00

1,00

u

171,98

171,98

252,00
28,00

252,00

2.957,07

Interruptor automàtic magnetotèrmic 20A quatre pols

1

1,00

1,00

u

02.03.02.04
1,00

1,00

1
u

1,00

1,00

56,64

2,00

390,60

Interruptor automàtic magnetotèrmic 10A dos pols

Pàgina

2

208,42

78,19

156,38

u

156,38

Interruptor automàtic magnetotèrmic 16A dos pols

5

5,00

5,00

u

162,75
32,55

162,75

Interruptor automàtic magnetotèrmic 16A quatre pols

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (3P +
N), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60.898 i de 10 kA
de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'ample, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la uni-

390,60
32,55

208,42

2,00

5,000
02.03.02.05
12,00

208,42

Interruptor diferencial 40A, 30mA dos pols

2

ACT0010

12,00

56,64

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P + N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60.898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'ample, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

56,64
56,64

56,64
56,64

Interruptor diferencial 40A, 30mA quatre pols

2,000

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèr6 abril 2018

u

ACT0010

12,000
02.03.01.07

9,00

Subministrament i instal·lació de Interruptor diferencial de la classe
A, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (1P+N), de 0,03 A de sensibilitat, corba D, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-eN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

171,98

Interruptor automàtic magnetotèrmic 16A dos pols

12

9,00

1,000
02.03.02.03

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P + N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60.898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'ample, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
ACT0010

9

ACT0010

Interruptor automàtic magnetotèrmic 20A quatre pols

1
u

482,55

Subministrament i instal·lació de Interruptor diferencial de la classe
A, de 40 A d'intensitat nominal, tripolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, corba D, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-eN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

Interruptor automàtic magnetotèrmic 63A quatre pols

1,000
02.03.01.06

32,17

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (3P +
N), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60.898 i de 10 kA
de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'ample, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

359,42
359,42

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (3P +
N), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60.898 i de 10 kA
de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'ample, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
ACT0010

482,55

Interruptor manual d'encesa

1,000

1
u

u

ACT0010

1,000
02.03.01.05

IMPORT

APARTAT 02.03.02 Subquadre 1

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (3P +
N), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60.898 i de 10 kA
de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'ample, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
ACT0010

15,00

TOTAL APARTAT 02.03.01 Quadre General ..................................

Interruptor diferencial 40A, 30mA dos pols

10
u

15,00

9,000

10,000
02.03.01.04

15

ACT0010

Subministrament i instal·lació deInterruptor diferencial de la classe
AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de
la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat
ACT0010

PREU

Interruptor diferencial 63A, 30mA quatre pols

1,000
02.03.01.03

QUANTITAT

Subministrament i instal·lació de Interruptor manual, amb indicador
lluminós, fixat a pressió, de 1 mòdul DIN de 18 mm d'ample, per a
muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

461,98

Subministrament i instal·lació de Interruptor diferencial de la classe
A, de 63 A d'intensitat nominal, tripolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, corba D, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-eN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat
ACT0010

PARCIALS

15,000
02.03.01.08

1,000
02.03.01.02

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

mic de 10A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P + N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60.898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'ample, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

SUBCAPÍTOL 02.03 MECANISMES QUADRES
02.03.01.01

RESUM
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

tat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
ACT0010

1

1,00

1,00

SUBCAPÍTOL 02.05 CONDUCTORS

TOTAL APARTAT 02.03.02 Subquadre 1........................................

646,67

APARTAT 02.05.01 Quadre General

TOTAL SUBCAPÍTOL 02.03 MECANISMES QUADRES.................

3.603,74

62,48

02.05.01.01

ml

Safata Rejiband 150x60mm

Subministrament i col·locació de safata Rejiband de 150x60 mm.
amb p.p. d'accessoris i suports; muntada suspesa. D'acord al reglament electrotècnic de baixa tensió. Per a pas de la instal·lació elèctrica i instal·lació de veu i dades, amb separadors entre instal·lacions. Amb protecció contra impactes IPXX- (9). Marca Pemsa o similar. Inclós part porporcional de connexió a xarxa de terra. Inclou:
Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment
instal·lat.
ACT0010

5,00
ml

5,00

5,00

ml

132,45
26,49

132,45

25,00

25,00

ml

1.059,75

150,00
28,15

4.222,50

Conductor de coure de 4x10+10mm2

105,00

105,00

105,00

ml

841,05
8,01

841,05

Conductor de coure de 2x2.5+2.5mm2

2.720,00

2.720,00

2.720,00

ml

4.624,00
1,70

4.624,00

Conductor de coure de 2x1.5+1.5mm2

34,00

34,00

1.633,70
48,05

1.633,70

ACT0010

385,00

385,00

385,00
385,000

3.960,00

4.222,50

Subministrament i instal·lació de cable conductor de coure de secció 4x2.5+2.5 mm2, de designació UNE RZ1-K (AS), no propagador
de la flama i amb una emissió de fums i opacitat reduïda segons
UNE 21.132, part 4 o 5. Instal·lat sota canonada plàstica flexible o
sota safata metàl·lica. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

Tub flexible corrugat de 20mm

ACT0010

565,95
1,47

TOTAL APARTAT 02.05.01 Quadre General ..................................

3.960,00

3.960,00
3.960,000

u

150,00

2.720,000
02.05.01.04

Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat de PVC sense
halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics
ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, UNE-EN 50.085-1 i
UNE-EN 50.086. Inclou els colzes, nusos i connectors. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

02.04.05

ml

ACT0010

34,000
02.04.04

8.270,50

Subministrament i instal·lació de cable conductor de coure de secció 2x2.5+2.5 mm2, de designació UNE RZ1-K (AS), no propagador
de la flama i amb una emissió de fums i opacitat reduïda segons
UNE 21.132, part 4 o 5. Instal·lat sota canonada plàstica flexible o
sota safata metàl·lica. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

1.059,75
42,39

Safata Rejiband 300x150mm

34,00

150,00

105,000
02.05.01.03

Subministrament i col·locació de safata Rejiband de 300x150 mm.
amb p.p. d'accessoris i suports; muntada suspesa. D'acord al reglament electrotècnic de baixa tensió. Per a pas de la instal·lació elèctrica i instal·lació de veu i dades, amb separadors entre instal·lacions. Amb protecció contra impactes IPXX- (9). Marca Pemsa o similar. Inclós part porporcional de connexió a xarxa de terra. Inclou:
Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment
instal·lat.
ACT0010

500,00

Conductor de coure de 4x50+35m2

ACT0010

25,000
02.04.03

500,00

Subministrament i instal·lació de cable conductor de coure de secció 4x50+35 mm2, de designació UNE RZ1-K (AS), no propagador
de la flama i amb una emissió de fums i opacitat reduïda segons
UNE 21.132, part 4 o 5. Instal·lat sota canonada plàstica flexible o
sota safata metàl·lica. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

Safata Rejiband 300x100mm

25,00

1,000

150,000
02.05.01.02

Subministrament i col·locació de safata Rejiband de 300x100 mm.
amb p.p. d'accessoris i suports; muntada suspesa. D'acord al reglament electrotècnic de baixa tensió. Per a pas de la instal·lació elèctrica i instal·lació de veu i dades, amb separadors entre instal·lacions. Amb protecció contra impactes IPXX- (9). Marca Pemsa o similar. Inclós part porporcional de connexió a xarxa de terra. Inclou:
Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment
instal·lat.
ACT0010

ml

ACT0010

5,000
02.04.02

IMPORT

Subministrament i instal·lació de cable conductor de coure de secció 4x10+10 mm2, de designació UNE RZ1-K (AS), no propagador
de la flama i amb una emissió de fums i opacitat reduïda segons
UNE 21.132, part 4 o 5. Instal·lat sota canonada plàstica flexible o
sota safata metàl·lica. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

SUBCAPÍTOL 02.04 SAFATES I TUBS
02.04.01

PREU

TOTAL SUBCAPÍTOL 02.04 SAFATES I TUBS...............................

62,48
62,48

1,000

QUANTITAT

565,95

10.253,50

4.593,60
1,16

4.593,60

17,55

351,00

Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-54,encastada

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció IP-54, encastada
ACT0010

20

20,00

20,00
20,000

02.04.06

PA

351,00

Segellat pas instal·lacions

Partida alçada en concepte de segellat dels passos d'instal·lacions
elèctriques.
ACT0010
6 abril 2018
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1,00

1,00

500,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

APARTAT 02.05.02 Subquadre 1
02.05.02.01

ml

ACT0010

25,00

25,00

25,00
3,81

95,25

950,00

950,00
1,70

1.615,00

1,00

1,00

250,00
250,00

250,00

250,00

TOTAL SUBCAPÍTOL 02.05 CONDUCTORS ..................................

12.213,75

Endoll presa corrent interior paret encastat

25,00

25,00

250,50
10,02

02.06.09

22,00

22,00

220,44
10,02

22,00

ACT0010

2,00

133,02
66,51

133,02

Caixa mecanismes punts de treball 3x2 a paret

10

10,00

10,00

u

745,10
74,51

745,10

84,51

253,53

Caixa mecanismes punts de treball 2x2 a paviment

3

3,00

3,00

u

253,53

Caixa mecanismes punts de treball 3x2 a paviment

10

10,00

10,00

u

945,10
94,51

5

5,00

5,00

60,70
12,14

TOTAL SUBCAPÍTOL 02.06 MECANISMES ELÈCTRICS ..............
22,00

945,10

Interruptor simple

5,000

22,000
u

200,40

Subministrament i instal·lació d'interruptor simple, marca BJC model
IRIS color Blanco Nieve o similar, monofàsic, de 10A 230V adossat
a la paret o encastat, i muntat en caixa plàstica (inclosa). Inclou tots
els mecanismes. IP-20. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i
fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

220,44

Subministrament i instal·lació d'endolls d'informàtica per a interior,
marca BJC model IRIS color Blanco Nieve o similar, monofàsic, 2
pols més terra (2P + T), 230V, 16A per caixa de punt de treball a paret, i muntat en caixa plàstica (inclosa). Inclou tots els mecanismes.
IP-20. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

02.06.04

2,00

10,000

Endoll presa corrent informàtica punt de treball paret

22

u

ACT0010

22,000

ACT0010

10,02

Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes a paviment,
model CIMA PRO de la marca SIMON, per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

02.06.10

u

200,40

Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes a paviment,
model CIMA PRO de la marca SIMON, per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

250,50

Subministrament i instal·lació d'endolls per a interior, marca BJC model IRIS color Blanco Nieve o similar, monofàsic, 2 pols més terra
(2P + T), 230V, 16A per caixa de punt de treball a paret, i muntat en
caixa plàstica (inclosa). Inclou tots els mecanismes. IP-20. Inclou:
Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment
instal·lat.

02.06.03

2

10,000
02.06.08

Endoll presa corrent interior punt de treball paret

22

20,00

3,000
25,000

ACT0010

260,52

Caixa mecanismes punts de treball 2x2 a paret

ACT0010

Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 100 A, segons
esquema unesa número 7 i muntada superficialment

u

u

ACT0010

SUBCAPÍTOL 02.06 MECANISMES ELÈCTRICS

02.06.02

10,02

Tub de coure R220 (recuit) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1

TOTAL APARTAT 02.05.03 Posta a terra........................................

25

20,00

2,000

Connexió posta a terra

1,000

ACT0010

20

ACT0010
02.06.07

1

u

260,52

Endoll presa corrent informàtica punt de treball paviment

1.710,25

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable

02.06.01

u

IMPORT

1.615,00

APARTAT 02.05.03 Posta a terra

ACT0010

26,00

PREU

Subministrament i col·locació de reixa de la marca MADEL serie
DMT de 300x250mm en alumini i acabat anoditzat plata mate, amb
aletes fixes paral·les. Amb ponts de muntatge per a instal·lar en fals
sostre o trasdosat, i elements necessaris per a muntatge. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Totalment instal·lat.

TOTAL APARTAT 02.05.02 Subquadre 1........................................
PA

26,00

26

ACT0010
02.06.06

950,000

02.05.03.01

QUANTITAT

20,000

Subministrament i instal·lació de cable conductor de coure de secció 2x2.5+2.5 mm2, de designació UNE RZ1-K (AS), no propagador
de la flama i amb una emissió de fums i opacitat reduïda segons
UNE 21.132, part 4 o 5. Instal·lat sota canonada plàstica flexible o
sota safata metàl·lica. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
950,00

PARCIALS

Subministrament i instal·lació d'endolls d'informàtica per a interior,
marca BJC model IRIS color Blanco Nieve o similar, monofàsic, 2
pols més terra (2P + T), 230V, 16A per caixa de punt de treball a paviment, i muntat en caixa plàstica (inclosa). Inclou tots els mecanismes. IP-20. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la
unitat. Totalment instal·lat.

95,25

Conductor de coure de 2x2.5+2.5mm2

ACT0010

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

26,000
02.06.05

25,000
ml

RESUM

ACT0010

Conductor de coure de 4x2.5+2.5mm2

Subministrament i instal·lació de cable conductor de coure de secció 2x1.5+1.5 mm2, de designació UNE RZ1-K (AS), no propagador
de la flama i amb una emissió de fums i opacitat reduïda segons
UNE 21.132, part 4 o 5. Instal·lat sota canonada plàstica flexible o
sota safata metàl·lica. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

02.05.02.02

CODI

60,70

3.289,75

220,44
10,02

220,44

Endoll presa corrent interior punt de treball paviment

Subministrament i instal·lació d'endolls per a interior, marca BJC model IRIS color Blanco Nieve o similar, monofàsic, 2 pols més terra
(2P + T), 230V, 16A per caixa de punt de treball a paviment, i muntat en caixa plàstica (inclosa). Inclou tots els mecanismes. IP-20. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
6 abril 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

SUBCAPÍTOL 02.07 ENLLUMENAT EMERGÈNCIA
02.07.01

u



Enllumenat d'emergència enrassat sostre

4.3.- PREU
US DESC
COMPOS
SATS

Subministrament i instal·lació d¡enllumenat autònom d'emergència
enrassat a sostre, IP42 IK 04, Daisalux (caixa estanca IP66 IK08)
de 350 llum. amb llum d'emergència de FL. 8 W. Carcassa fabricada en policarbonat blanc, resistent a la prova del fil incandescent
850 ºC. Difusor en policarbonat transparent, opalí o molt opalí. Accessori de enrasar. Pilot testimoni de càrrega LED blanc. Autonomia
1 hora. Equipat amb bateria Ni-Cd estanca d'alta temperatura. Opció de telecomandament. Construït segons normes UNE 20-392-93
i UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de senyalització, replanteig, muntatge, petit material i connexionat.. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
ACT0010

14



14,00

14,00
14,000

1.519,70
108,55

TOTAL SUBCAPÍTOL 02.07 ENLLUMENAT EMERGÈNCIA ..........

1.519,70

1.519,70

SUBCAPÍTOL 02.08 EQUIPS
02.08.01

u

SAI

Subministrament i col·locació de SAI de 4-10 kVA de la marca Salicru model SLC TWIN PRO2 4-10 kVA. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les xarxes
elèctriques i dades. Conductors elèctrics i de dades necessaris per
al correcte funcionament. Totalment instal·lat.
ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

2.012,08
2.012,08

TOTAL SUBCAPÍTOL 02.08 EQUIPS...............................................

2.012,08

2.012,08

SUBCAPÍTOL 02.09 POSTA EN MARXA
02.09.01

u

Programació inicial i posta en marxa

Mà d'obra relativa a la parametrització, configuració i posada en
marxa del sistema elèctric.
ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

750,00
750,00

TOTAL SUBCAPÍTOL 02.09 POSTA EN MARXA............................

750,00

750,00

SUBCAPÍTOL 02.10 LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ
02.10.01

u

Legalització Instal·lació baixa tensió

Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació elèctrica, taxes de tramitació amb industria i taxes de certificació amb una
ECA.
ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

2.200,00
2.200,00

2.200,00

TOTAL SUBCAPÍTOL 02.10 LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ .......

2.200,00

TOTAL CAPÍTOL 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA...................................................................................

35.026,26

TOTAL.........................................................................................................................................................

35.026,26
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

02.02.01

SUBCAPITOL 02.01 COMPTADORS
u

QUANTITAT UT

u

0,800
0,800
1,000
1,000
1,500

h
h
u
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Caixa gral.protec.polièst.reforç.,100A,Unesa 7
P.p.accessoris caixa gral.protecció
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
87,39
11,25
42,40

22,79
19,56
87,39
11,25
0,64

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
02.01.02

u

141,63

Equip comptatge trifàsic digital multifució,In=<63 A

Subministrament i col·locació d'Equip de comptatge TMF-1 per a subministre BT fins
a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a
mesura directa, inclosos transformadors d'intensitat 100/5, col·locat en CPM. Inclou:
Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

A012H000
A013H000
BG51UD01
BGW1N000
A%AUX0010150

1,000
1,000
1,000
1,000
1,500

h
h
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Equip comptatge trifàsic digital multifució,In=<63 A

%

Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
545,00
0,00
52,90

u

0,300
0,200
1,000
1,500

h
h
u
%

28,49
24,45
147,36
13,40

0,025
0,025
1,000
1,000
1,500

02.02.02

Quadre General per a elements de protecció (Quadre General)

h
h
u
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Subquadre per a elements de protecció
P.p.accessoris caixa p/quadre distrib.
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
182,00
1,35
1,30

0,71
0,61
182,00
1,35
0,02

u

184,69

Subquadre per a elements de protecció (SQE. 1)

598,73
A012H000
A013H000
BG144K02J1XF01
BGW14000
A%AUX0010150

0,025
0,025
1,000
1,000
1,500

h
h
u
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Subquadre per a elements de protecció
P.p.accessoris caixa p/quadre distrib.
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
78,00
1,35
1,30

0,71
0,61
78,00
1,35
0,02

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

8,55
4,89
147,36
0,20

TOTAL PARTIDA ...................................................

80,69

SUBCAPITOL 02.03 MECANISMES QUADRES
APARTAT 02.03.01 Quadre General
02.03.01.01

u

161,00

Interruptor 63A, 4P (IGA) + Protecció sobretensions

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 63A d'intensitat màxima, amb 4 pols de 20 kA de poder de tall segons
UNE_EN 60947-2, amb protecció contra sobretensions, segons instruccions de CIA,
per muntar superficialment. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la
unitat. Totalment instal·lat.

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-UN EUROS

A012H000
A013H000
BG415DJC12
BGW41000
A%AUX0010150

0,230
0,200
1,000
1,000
1,500

h
h
u
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor I=63A, sobretensions
P.p.accessoris p/interr.magnetot.
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
450,00
0,37
11,40

6,55
4,89
450,00
0,37
0,17

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

6 abril 2018

IMPORT

Subministrament i instal·lació de Subquadre elèctric 1, metàl·lic, de adossar, que
allotjaran els dispositius del quadre de comandament i protecció, Aquest quadre seran de fins a 26 mòduls de 18mm, més un espai de reserva del 20%. Se comptabilitza la unitat ja muntada, i amb tots els accessoris, platines, connectors, barrras etc,
necessaris per a la seva instal·lació. IP-41, amb porta i clau. Cara davantera completament aïllada, material autoextingible a 750 ºC. Color RAL 9001. Inclou born de terra / neutre, etiquetes i porta etiquetes. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

ICP 63A

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
IGA 63A
Despeses auxiliars mà d'obra

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE
20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
8149861968
A%AUX0010150

A012H000
A013H000
BG144K02J1XF
BGW14000
A%AUX0010150

28,49
24,45
545,00
0,00
0,79

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
02.01.03

PREU

Subministrament i instal·lació de Quadre general elèctric, metàl·lic, de adossar, que
allotjaran els dispositius del quadre de comandament i protecció, Aquest quadre seran de fins a 85 mòduls de 18mm, més un espai de reserva del 20%. Se comptabilitza la unitat ja muntada, i amb tots els accessoris, platines, connectors, barrras etc,
necessaris per a la seva instal·lació. IP-41, amb porta i clau. Cara davantera completament aïllada, material autoextingible a 750 ºC. Color RAL 9001. Inclou born de terra / neutre, etiquetes i porta etiquetes. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

Caixa gral.protec.polièster,100A,unesa 7,munt.superf.

Subministrament i col·locació de Caixa general de protecció de polièster reforçat, de
100 A, segons esquema unesa número 7 i muntada superficialment
A012H000
A013H000
BG111490
BGW11000
A%AUX0010150

RESUM

SUBCAPITOL 02.02 QUADRES I ARMARIS

CAPITOL 02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
02.01.01

CODI

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI
02.03.01.02

AJUNTAMENT RUBÍ

QUANTITAT UT
u

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Interruptor diferencial 63A, 30mA quatre pols

CODI

QUANTITAT UT

02.03.01.06

u

Subministrament i instal·lació de Interruptor diferencial de la classe A, de 63 A d'intensitat nominal, tripolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, corba D, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-eN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació
de la unitat. Totalment instal·lat
A012H000
A013H000
BG42429H03

0,350 h
0,200 h
1,000 u

BGW42000
A%AUX0010150

1,000 u
1,500 %

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN
P.p.accessoris p/interr.difer.
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
344,00

9,97
4,89
344,00

0,34
14,90

0,34
0,22

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
02.03.01.03

u

0,350 h
0,200 h
1,000 u

359,42

BGW42000
A%AUX0010150

1,000 u
1,500 %

28,49
24,45
62,77

9,97
4,89
62,77

0,34
14,90

0,34
0,22

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb DINOU CÈNTIMS
02.03.01.04

u

0,230 h
0,200 h
1,000 u

BGW41000
A%AUX0010150

1,000 u
1,500 %

u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA
corbaC,tetrapol.(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN
P.p.accessoris p/interr.magnetot.
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
160,00

6,55
4,89
160,00

0,37
11,40

0,37
0,17

0,230 h
0,200 h
1,000 u

BGW41000
A%AUX0010150

1,000 u
1,500 %

28,49
24,45
44,66

6,55
4,89
44,66

0,37
11,40

0,37
0,17

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

6 abril 2018

1,000 u
1,500 %

IMPORT

Interruptor automàtic magnetotèrmic 16A dos pols

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN
P.p.accessoris p/interr.magnetot.
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
21,43

5,70
4,89
21,43

0,37
10,60

0,37
0,16

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
u

78,19

A012H000
A013H000
BG415D99

0,200 h
0,200 h
1,000 u

BGW41000
A%AUX0010150

1,000 u
1,500 %

32,55

Interruptor automàtic magnetotèrmic 10A dos pols

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN
P.p.accessoris p/interr.magnetot.
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
21,05

5,70
4,89
21,05

0,37
10,60

0,37
0,16

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb DISSET CÈNTIMS
02.03.01.08

u

32,17

Interruptor manual d'encesa

Subministrament i instal·lació de Interruptor manual, amb indicador lluminós, fixat a
pressió, de 1 mòdul DIN de 18 mm d'ample, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG472320
BGW47000
A%AUX0010150

0,133
0,050
1,000
1,000
1,500

h
h
u
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor manual,indic.llum.
P.p.accessoris p/interr.man.
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
22,50
0,41
5,00

3,79
1,22
22,50
0,41
0,08

TOTAL PARTIDA ...................................................

28,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS

APARTAT 02.03.02 Subquadre 1
171,98

02.03.02.01

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic 20A quatre pols

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (3P + N), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60.898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'ample, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la
unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

Interruptor automàtic magnetotèrmic 20A quatre pols

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA
corbaC,tetrapol.(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN
P.p.accessoris p/interr.magnetot.
Despeses auxiliars mà d'obra

SUBTOTAL

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P + N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE_EN 60.898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'ample, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (3P + N), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60.898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'ample, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la
unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG415DJC

BGW41000
A%AUX0010150

Interruptor automàtic magnetotèrmic 63A quatre pols

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
02.03.01.05

0,200 h
0,200 h
1,000 u

02.03.01.07

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (3P + N), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60.898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'ample, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la
unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG415DJC1

A012H000
A013H000
BG415D9B

Interruptor diferencial 40A, 30mA dos pols

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN
P.p.accessoris p/interr.difer.
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P + N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE_EN 60.898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'ample, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

Subministrament i instal·lació deInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat
A012H000
A013H000
BG42429H

RESUM

A012H000
A013H000
BG415DJC

0,230 h
0,200 h
1,000 u

BGW41000
A%AUX0010150

1,000 u
1,500 %

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA
corbaC,tetrapol.(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN
P.p.accessoris p/interr.magnetot.
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
44,66

6,55
4,89
44,66

0,37
11,40

0,37
0,17

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

56,64

56,64
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI
02.03.02.02

AJUNTAMENT RUBÍ

QUANTITAT UT
u

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Interruptor diferencial 40A, 30mA quatre pols

0,350 h
0,200 h
1,000 u

BGW42000
A%AUX0010150

1,000 u
1,500 %

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN
P.p.accessoris p/interr.difer.
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
193,00

9,97
4,89
193,00

0,34
14,90

0,34
0,22

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
02.03.02.03

u

02.04.01

0,350 h
0,200 h
1,000 u

208,42

Interruptor diferencial 40A, 30mA dos pols

BGW42000
A%AUX0010150

1,000 u
1,500 %

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN
P.p.accessoris p/interr.difer.
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
62,77

9,97
4,89
62,77

0,34
14,90

0,34
0,22

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb DINOU CÈNTIMS
02.03.02.04

u

ml

A012H000
A013H000
BG2B3200
BGW2B000
A%AUX0010150

0,066
0,066
1,000
1,000
1,500

h
h
m
u
%

0,200 h
0,200 h
1,000 u

02.04.02

ml

A012H000
A013H000
BG2B3400
BGW2B000
A%AUX0010150

78,19

0,066
0,066
1,000
1,000
1,500

BGW41000
A%AUX0010150

1,000 u
1,500 %

5,70
4,89
21,43

0,37
10,60

0,37
0,16

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
02.03.02.05

u

h
h
m
u
%

ml

0,230 h
0,200 h
1,000 u

A012H000
A013H000
BG2B34001
BGW2B000
A%AUX0010150

32,55

0,066
0,066
1,000
1,000
1,500

BGW41000
A%AUX0010150

1,000 u
1,500 %

28,49
24,45
50,50

6,55
4,89
50,50

0,37
11,40

0,37
0,17

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

6 abril 2018

28,49
24,45
22,00
0,51
3,50

1,88
1,61
22,44
0,51
0,05

26,49

Safata Rejiband 300x100mm

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Canal met.planxa acer,ranur.,300x100mm
P.p.accessoris p/canals planxa acer
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
37,59
0,51
3,50

1,88
1,61
38,34
0,51
0,05

42,39

Safata Rejiband 300x150mm

h
h
m
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Canal met.planxa acer,ranur.,300x150mm
P.p.accessoris p/canals planxa acer
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
44,00
0,51
3,50

1,88
1,61
44,00
0,51
0,05

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb CINC CÈNTIMS
02.04.04

Interruptor automàtic magnetotèrmic 16A quatre pols

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,tetrapol.(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN
P.p.accessoris p/interr.magnetot.
Despeses auxiliars mà d'obra

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Canal met.planxa acer,ranur.,150x60mm
P.p.accessoris p/canals planxa acer
Despeses auxiliars mà d'obra

Subministrament i col·locació de safata Rejiband de 300x150 mm. amb p.p. d'accessoris i suports; muntada suspesa. D'acord al reglament electrotècnic de baixa tensió.
Per a pas de la instal·lació elèctrica i instal·lació de veu i dades, amb separadors entre instal·lacions. Amb protecció contra impactes IPXX- (9). Marca Pemsa o similar.
Inclós part porporcional de connexió a xarxa de terra. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

ml

48,05

Tub flexible corrugat de 20mm

Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de
fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, UNE-EN
50.085-1 i UNE-EN 50.086. Inclou els colzes, nusos i connectors. Inclou: Replanteig
de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (3P + N), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60.898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'ample, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la
unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG415DJC3

IMPORT

Safata Rejiband 150x60mm

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
02.04.03

28,49
24,45
21,43

SUBTOTAL

Subministrament i col·locació de safata Rejiband de 300x100 mm. amb p.p. d'accessoris i suports; muntada suspesa. D'acord al reglament electrotècnic de baixa tensió.
Per a pas de la instal·lació elèctrica i instal·lació de veu i dades, amb separadors entre instal·lacions. Amb protecció contra impactes IPXX- (9). Marca Pemsa o similar.
Inclós part porporcional de connexió a xarxa de terra. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

Interruptor automàtic magnetotèrmic 16A dos pols

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN
P.p.accessoris p/interr.magnetot.
Despeses auxiliars mà d'obra

PREU

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P + N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE_EN 60.898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'ample, per a muntar en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG415D9B

RESUM

Subministrament i col·locació de safata Rejiband de 150x60 mm. amb p.p. d'accessoris i suports; muntada suspesa. D'acord al reglament electrotècnic de baixa tensió.
Per a pas de la instal·lació elèctrica i instal·lació de veu i dades, amb separadors entre instal·lacions. Amb protecció contra impactes IPXX- (9). Marca Pemsa o similar.
Inclós part porporcional de connexió a xarxa de terra. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

Subministrament i instal·lació de Interruptor diferencial de la classe A, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (1P+N), de 0,03 A de sensibilitat, corba D, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-eN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG42429H

QUANTITAT UT

SUBCAPITOL 02.04 SAFATES I TUBS

Subministrament i instal·lació de Interruptor diferencial de la classe A, de 40 A d'intensitat nominal, tripolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, corba D, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-eN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació
de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG42429H02

CODI

A012H000
A013H000
BG222710
A%AUX0010150

62,48

Pàgina
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0,016
0,020
1,000
1,500

h
h
m
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
0,19
1,00

0,46
0,49
0,19
0,02

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETZE CÈNTIMS

6 abril 2018

1,16
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

QUANTITAT UT

02.04.05

u

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-54,encastada

CODI

QUANTITAT UT

02.05.01.04

ml

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció
IP-54, encastada
A012H000
A013H000
BG161421
A%AUX0010150

0,500
0,050
1,000
1,500

h
h
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-54,p/encastar
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
1,85
15,50

02.04.06

17,55

PA Segellat pas instal·lacions

Partida alçada en concepte de segellat dels passos d'instal·lacions elèctriques.
02040601

1,000 u

Segellat pas instal·lacions

500,00

500,00

A012H000
A013H000
BG312220
A%AUX0010150

0,015
0,015
1,000
1,500

h
h
m
%

ml

APARTAT 02.05.01 Quadre General

Conductor de coure de 4x50+35m2

Subministrament i instal·lació de cable conductor de coure de secció 4x10+10 mm2,
de designació UNE RZ1-K (AS), no propagador de la flama i amb una emissió de
fums i opacitat reduïda segons UNE 21.132, part 4 o 5. Instal·lat sota canonada plàstica flexible o sota safata metàl·lica. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG3125501
A%AUX0010150

0,040
0,040
1,000
1,500

h
h
m
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x50+35mm2
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
26,00
2,10

ml

A012H000
A013H000
BG3122302
A%AUX0010150

0,015
0,015
1,000
1,500

h
h
ml
%

ml

0,015
0,015
1,000
1,500

h
h
m
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x10+10mm2
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
7,20
0,80

0,43
0,37
0,66
0,01

1,47

Conductor de coure de 4x2.5+2.5mm2

28,49
24,45
3,00
0,80

0,43
0,37
3,00
0,01

3,81

Conductor de coure de 2x2.5+2.5mm2

0,015
0,015
1,000
1,500

h
h
m
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x2,5+2,5mm2
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
0,87
0,80

0,43
0,37
0,89
0,01

1,70

APARTAT 02.05.03 Posta a terra
8,01

02.05.03.01

PA Connexió posta a terra

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable
02050301

28,49
24,45
0,87
0,80

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2.5+2.5mm2
Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0,43
0,37
7,20
0,01

Conductor de coure de 2x2.5+2.5mm2

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x2,5+2,5mm2
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
0,65
0,80

Subministrament i instal·lació de cable conductor de coure de secció 2x2.5+2.5
mm2, de designació UNE RZ1-K (AS), no propagador de la flama i amb una emissió
de fums i opacitat reduïda segons UNE 21.132, part 4 o 5. Instal·lat sota canonada
plàstica flexible o sota safata metàl·lica. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i
fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG312230
A%AUX0010150

1,000 u

Connexió posta a terra

250,00

250,00

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

250,00

0,43
0,37
0,89
0,01

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

6 abril 2018

ml

Conductor de coure de 4x10+10mm2

Subministrament i instal·lació de cable conductor de coure de secció 2x2.5+2.5
mm2, de designació UNE RZ1-K (AS), no propagador de la flama i amb una emissió
de fums i opacitat reduïda segons UNE 21.132, part 4 o 5. Instal·lat sota canonada
plàstica flexible o sota safata metàl·lica. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i
fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG312230
A%AUX0010150

h
h
ml
%

28,15

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb UN CÈNTIMS
02.05.01.03

0,015
0,015
1,000
1,500

02.05.02.02

Subministrament i instal·lació de cable conductor de coure de secció 4x50+35 mm2,
de designació UNE RZ1-K (AS), no propagador de la flama i amb una emissió de
fums i opacitat reduïda segons UNE 21.132, part 4 o 5. Instal·lat sota canonada plàstica flexible o sota safata metàl·lica. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG3122303
A%AUX0010150

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x1,5+1,5mm2
Despeses auxiliars mà d'obra

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

1,14
0,98
26,00
0,03

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
02.05.01.02

Conductor de coure de 2x1.5+1.5mm2

Subministrament i instal·lació de cable conductor de coure de secció 2x1.5+1.5
mm2, de designació UNE RZ1-K (AS), no propagador de la flama i amb una emissió
de fums i opacitat reduïda segons UNE 21.132, part 4 o 5. Instal·lat sota canonada
plàstica flexible o sota safata metàl·lica. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i
fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

SUBCAPITOL 02.05 CONDUCTORS
ml

IMPORT

APARTAT 02.05.02 Subquadre 1
02.05.02.01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS

02.05.01.01

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

500,00

TOTAL PARTIDA ...................................................

PREU

Subministrament i instal·lació de cable conductor de coure de secció 4x2.5+2.5
mm2, de designació UNE RZ1-K (AS), no propagador de la flama i amb una emissió
de fums i opacitat reduïda segons UNE 21.132, part 4 o 5. Instal·lat sota canonada
plàstica flexible o sota safata metàl·lica. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i
fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

14,25
1,22
1,85
0,23

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

RESUM

1,70
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

u

QUANTITAT UT

02.06.05

SUBCAPITOL 02.06 MECANISMES ELÈCTRICS
02.06.01

CODI

u

0,150 h
0,133 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Presa corrent,tipus
univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,econòmic,p/encastar
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
2,39

4,27
3,25
2,39

7,50

0,11

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb DOS CÈNTIMS
02.06.02

u

10,02

0,150 h
0,133 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Presa corrent,tipus
univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,econòmic,p/encastar
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
2,39

4,27
3,25
2,39

7,50

0,11

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb DOS CÈNTIMS
02.06.03

u

0,150 h
0,133 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

28,49
24,45
2,39

4,27
3,25
2,39

7,50

0,11

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb DOS CÈNTIMS
02.06.04

u

10,02

0,150 h
0,133 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

0,150 h
0,133 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

u

A012H000
A013H000
CIMA01
A%AUX0010150

0,200
0,150
1,000
1,500

h
h
u
%

02.06.07

u

28,49
24,45
2,39

4,27
3,25
2,39

7,50

0,11

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb DOS CÈNTIMS

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Presa corrent,tipus
univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,econòmic,p/encastar
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
2,39

4,27
3,25
2,39

7,50

0,11

A012H000
A013H000
CIMA02
A%AUX0010150

Caixa mecanismes punts de treball 2x2 a paret

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
CIMA PRO 2x2
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
57,00
9,40

5,70
3,67
57,00
0,14

66,51

Caixa mecanismes punts de treball 3x2 a paret

0,200
0,150
1,000
1,500

h
h
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
CIMA PRO 3x2
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
65,00
9,40

5,70
3,67
65,00
0,14

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
10,02

02.06.08

u

74,51

Caixa mecanismes punts de treball 2x2 a paviment

Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes a paviment, model CIMA
PRO de la marca SIMON, per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
166158
A%AUX0010150

0,200
0,150
1,000
1,500

h
h
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
CIMA PRO 2x2
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
75,00
9,40

5,70
3,67
75,00
0,14

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
10,02

02.06.09

u

Caixa mecanismes punts de treball 3x2 a paviment

0,200
0,150
1,000
1,500

h
h
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
CIMA PRO 3x2
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
85,00
9,40

5,70
3,67
85,00
0,14

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Pàgina
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84,51

Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes a paviment, model CIMA
PRO de la marca SIMON, per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
96849685
A%AUX0010150

6 abril 2018

10,02

Tub de coure R220 (recuit) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

Endoll presa corrent interior punt de treball paviment

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Presa corrent,tipus
univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,econòmic,p/encastar
Despeses auxiliars mà d'obra

Endoll presa corrent informàtica punt de treball paviment

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Subministrament i instal·lació d'endolls per a interior, marca BJC model IRIS color
Blanco Nieve o similar, monofàsic, 2 pols més terra (2P + T), 230V, 16A per caixa
de punt de treball a paviment, i muntat en caixa plàstica (inclosa). Inclou tots els mecanismes. IP-20. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG631151

IMPORT

Subministrament i col·locació de reixa de la marca MADEL serie DMT de
300x250mm en alumini i acabat anoditzat plata mate, amb aletes fixes paral·les.
Amb ponts de muntatge per a instal·lar en fals sostre o trasdosat, i elements necessaris per a muntatge. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Totalment
instal·lat.

Endoll presa corrent informàtica punt de treball paret

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Presa corrent,tipus
univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,econòmic,p/encastar
Despeses auxiliars mà d'obra

A012H000
A013H000
BG631151

02.06.06

Subministrament i instal·lació d'endolls d'informàtica per a interior, marca BJC model
IRIS color Blanco Nieve o similar, monofàsic, 2 pols més terra (2P + T), 230V, 16A
per caixa de punt de treball a paret, i muntat en caixa plàstica (inclosa). Inclou tots
els mecanismes. IP-20. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG631151

SUBTOTAL

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb DOS CÈNTIMS

Endoll presa corrent interior punt de treball paret

Subministrament i instal·lació d'endolls per a interior, marca BJC model IRIS color
Blanco Nieve o similar, monofàsic, 2 pols més terra (2P + T), 230V, 16A per caixa
de punt de treball a paret, i muntat en caixa plàstica (inclosa). Inclou tots els mecanismes. IP-20. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG631151

PREU

Subministrament i instal·lació d'endolls d'informàtica per a interior, marca BJC model
IRIS color Blanco Nieve o similar, monofàsic, 2 pols més terra (2P + T), 230V, 16A
per caixa de punt de treball a paviment, i muntat en caixa plàstica (inclosa). Inclou
tots els mecanismes. IP-20. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la
unitat. Totalment instal·lat.

Endoll presa corrent interior paret encastat

Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 100 A, segons esquema unesa
número 7 i muntada superficialment
A012H000
A013H000
BG631151

RESUM

6 abril 2018

94,51
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

QUANTITAT UT

02.06.10

u

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Interruptor simple

0,150 h
0,133 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor,tipus
univ.,bipol.(2P),10AX/250V,a/tecla,econòmic,p/encastar
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
4,51

4,27
3,25
4,51

7,50

0,11

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

02.09.01

u

A012H000
A013H000
BH619FBB

0,300 h
0,300 h
1,000 u

BH6ZCR00
A%AUX0010150

1,000 u
1,500 %

02.08.01

u

PREU

SUBTOTAL

u

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS
12,14

02.10.01

u

Legalització Instal·lació baixa tensió

Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació elèctrica, taxes de tramitació amb industria i taxes de certificació amb una ECA.
02100101

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS EUROS

28,49
24,45
88,23

8,55
7,34
88,23

4,19
15,90

4,19
0,24

750,00

SUBCAPITOL 02.10 LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

Subministrament i instal·lació d¡enllumenat autònom d'emergència enrassat a sostre, IP42 IK 04, Daisalux (caixa estanca IP66 IK08) de 350 llum. amb llum d'emergència de FL. 8 W. Carcassa fabricada en policarbonat blanc, resistent a la prova
del fil incandescent 850 ºC. Difusor en policarbonat transparent, opalí o molt opalí.
Accessori de enrasar. Pilot testimoni de càrrega LED blanc. Autonomia 1 hora. Equipat amb bateria Ni-Cd estanca d'alta temperatura. Opció de telecomandament.
Construït segons normes UNE 20-392-93 i UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de senyalització, replanteig, muntatge, petit material i connexionat.. Inclou: Replanteig de la
unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Llum d'emergència,no
permanent,IP4X,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,6W,
300-340lúmens,auton<1h, preu alt
Caixa p/encastar llum d'emergència rect. ,param.vert./horitz.
Despeses auxiliars mà d'obra

IMPORT

Programació inicial i posta en marxa

Enllumenat d'emergència enrassat sostre

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.08 EQUIPS

RESUM

Mà d'obra relativa a la parametrització, configuració i posada en marxa del sistema
elèctric.

SUBCAPITOL 02.07 ENLLUMENAT EMERGÈNCIA
02.07.01

QUANTITAT UT

SUBCAPITOL 02.09 POSTA EN MARXA

Subministrament i instal·lació d'interruptor simple, marca BJC model IRIS color Blanco Nieve o similar, monofàsic, de 10A 230V adossat a la paret o encastat, i muntat
en caixa plàstica (inclosa). Inclou tots els mecanismes. IP-20. Inclou: Replanteig de
la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG6211D1

CODI

1,000 u

Legalització Instal·lació baixa tensió

2.200,00

2.200,00

2.200,00

108,55

SAI

Subministrament i col·locació de SAI de 4-10 kVA de la marca Salicru model SLC
TWIN PRO2 4-10 kVA. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les xarxes elèctriques i dades. Conductors elèctrics i de dades
necessaris per al correcte funcionament. Totalment instal·lat.
A012M000
A013M000
9489616
A%AUX0010150

0,300
0,300
1,000
1,500

h
h
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
SAI
Despeses auxiliars mà d'obra

21,34
18,34
2.000,00
11,90

6,40
5,50
2.000,00
0,18

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL DOTZE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

6 abril 2018

2.012,08
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RESUM DE PRESSUPOST
AJUNTAMENT RUBÍ





CAPÍTOL

RESUM

IMPORT

01

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ...........................................................................................................................................

4.4.- RESU
UM PRES
SSUPOS
ST

34.776,26 100,00

PRESSUPOST D EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals......
4.520,91
6,00% Benefici industrial .........
2.086,58

34.776,26

Suma .....................................................

6.607,49

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE I A

41.383,75

21% IVA ................................................

8.690,59

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

50.074,34

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CINQUANTA MIL SETANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
, a 20 de març de 2018.
Promotor

AJUNTAMENT DE RUBÍ
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5.- ESTUD
DI SEGURETAT I SALUT
1

DADES DE L'OBRA
A
us d'obra.
1.1 Tipu
PRO
OJECTE EX
XECUTIU P
PER A LA IN
NSTAL·LAC
CIÓ DE BAI XA TENSIÓ
Ó
1.2 Emp
plaçament.
RUBÍ - 08191
Mercat Mu
unicipal, pla
anta 2
1.3 Prom
motor: AJUNTAMENT DE RUBÍ
d'execució. Emilio Pérez Pastor
1.5 Tèccnic autor de
el Projecte d

5.- ESTUDI SEGURETAT I SALUT
S

1.4 Tèccnic redactor de l'Estud
di Bàsic de Seguretat
S
i Salut. Emiliio Pérez Pa
astor
2

DADES TÈCNIQUE
ES DE L'EM
MPLAÇAME
ENT
2.1 Top
pografia. Co
orrespon a u
un edifici de
e pública concurrència..
2.2 Carracterístique
es del terren
ny, correspo
on a un sol urbà.
2.3 Con
ndicions físiques i d'ú
ús dels edifficis de l'entorn. Corrresponen a edificis
residencials
d serveis públics, tant vistes co
om soterraddes. Únicament es
2.4 Instal·lacions de
esiduals
podrien trobar canonades d’aigües re
2.5 Ubiccació de via
als. Existentts i amples..

3

COMPLIIMENT DEL R.D. 162
27/97 DE 24
4 D'OCTUB
BRE SOBR
RE DISPOS
SICIONS
MÍNIMES
S DE SEGU
URETAT I SALUT A LES
L
OBRES DE CONS
STRUCCIÓ
Ó
3.1 INTRODUCCIÓ
Ó
3.2 PRINCIPIS GE
ENERALS A
APLICABLE
ES DURANT
T L'EXECUC
CIÓ DE L'O
OBRA
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RIISCOS
3.4 MES
SURES DE
E PREVENC
CIÓ I PROT
TECCIÓ
3.5 PRIMERS AUX
XILIS
3.6 NOR
RMATIVA APLICABLE
A
E
3.1 INTRODUCCIÓ
Ó
Aqu
uest Estudi Bàsic de
e Segureta
at i Salut estableix, durant l'e
execució
d'aq
questa obra
a, les previssions respecte a la pre
evenció de riscos d'accidents i
malalties professionals, aiixí com info
ormació útil per efectuaar en el seu
u dia, en
ondicions d e seguretatt i salut, els
s previsibless treballs po
osteriors
les degudes co
de mantenimen
m
nt.
Servvirà per don
nar unes di rectrius bàs
siques a l'empresa connstructora per
p dur a
term
me les sev
ves obligaccions en el terreny de la preevenció de
e riscos
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proffessionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord aamb el Reia
al Decret
162
27/1997 de 24 d'octub
bre, pel qua
al s'estableixen dispossicions mínimes de
seguretat i de salut
s
a les o
obres de co
onstrucció.
b
a l'art.. 7è, i en ap
plicació d'aq
quest Estudi Bàsic de S
Seguretat i Salut, el
En base
contractista ha
a d'elaborarr un Pla de Seguretat i Salut en eel treball en
n el qual
nalitzin, estu
udiïn, dese nvolupin i complemen
c
tin les prevvisions conttingudes
s'an
en el
e present document.
d
El Pla
P de Segu
uretat i Salu
ut haurà de
e ser aprova
at abans dee l'inici de l'obra pel
Coo
ordinador de
e Segureta
at i Salut du
urant l'execució de l'obbra o, quan
n no n'hi
hagi, per la Direcció
D
Fa
acultativa. En
E cas d'o
obres de lees Adminis
stracions
bliques s'haurà de sotm
metre a l'aprrovació d'aq
questa Adm
ministració.
Púb
Es recorda l'ob
bligatorietatt de què a cada centre de trebaall hi hagi un
u Llibre
ment del Pla.
P
Qualse
evol anotaació feta al
a Llibre
d'Incidències pel seguim
h
de po
osar-se en coneixemen
nt de la Insspecció de Treball i
d'Incidències haurà
guretat Social en el term
mini de 24 hores.
h
Seg
Tan
nmateix es recorda
r
que
e, segons l'a
art. 15è del Reial Decrret, els contractistes
i sot-contractistes hauran de garantir que els trreballadors rebin la infformació
ade
equada de to
otes les me
esures de se
eguretat i sa
alut a l'obraa.




c)

La manip
pulació delss diferents materials i la utilitzzació dels mitjans
auxiliars

d)

El manteniment, el co
ontrol previ a la posada
a en servei i el control periòdic
stal·lacions i dispositiu
us necessaris per a l'eexecució de l'obra,
de les Ins
amb objec
cte de corre
egir els defe
ectes que po
oguessin affectar a la seguretat
i salut dels
s treballado
ors

e)

La delimita
ació i condiccionament de les zone
es d'emmaggatzematge i dipòsit
dels diferrents mate
erials, en particular si es traccta de ma
atèries i
substàncie
es perillosess

f)

La recollid
da dels mate
erials perillo
osos utilitzats

g)

L'emmaga
atzematge i l'eliminació
ó o evacuac
ció de residuus i runes

h)

L'adaptació en funció
ó de l'evoluc
ció de l'obra
a del períodde de temps
s efectiu
que s'haurrà de dedica
ar a les dife
erents feines o fases deel treball

i)

La cooperació entre
e els contra
actistes, so
ots-contractiistes i treb
balladors
autònoms

j)

accions i inccompatibilitats amb qu
ualsevol alttre tipus de
e feina o
Les intera
activitat qu
ue es realitzzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d''acció preve
entiva establerts a l'arrticle 15è d e la Llei 31
1/95 són
els següents:
s

Aba
ans del com
mençament dels treballs el promo
otor haurà dd'efectuar un
u avis a
l'auttoritat laboral compettent, segon
ns model inclòs a l'aannex III del Reial
Deccret.

1

L'empresa
ari aplicarà les mesu
ures que in
ntegren el deure gen
neral de
prevenció,, d'acord am
mb els segü
üents principis generalls:
a) Evitar riscos
r

La comunicació
c
ó d'obertura
a del centre
e de treball a l'autoritatt laboral co
ompetent
haurà d'inclourre el Pla de Seguretat i Salut.

b) Avaluarr els riscos que no es puguin
p
evita
ar

El Coordinado
r de Segurretat i Salut durant l'execució dee l'obra o qualsevol
C
integrant de la
a Direcció F
Facultativa, en cas d'a
apreciar un risc greu im
mminent
ors, podrà aturar l'o bra parcialment o
per a la seguretat delss treballado
alment, com
municant-lo a la Inspe
ecció de Treball
T
i Seeguretat Social, al
tota
contractista, so
ots-contracttistes i repre
esentants dels treballaddors.

c) Combatre els risco
os a l'origen
n

Les responsab
bilitats delss coordina
adors, de la
l Direccióó Facultativ
va i del
motor no ex
ximiran de l es seves re
esponsabilittats als con tractistes i als sotsprom
contractistes (a
art. 11è).

e) Tenir en compte l'e
evolució de
e la tècnica

d) Adaptar el treball a la person
na, en partic
cular amb eel que respe
ecta a la
pció dels llo
ocs de treba
all, l'elecció dels equipps i els mèttodes de
concep
treball i de produccció, per tal de reduir el treball m
monòton i re
epetitiu i
e efectes d
del mateix a la salut
reduir els
f) Substitu
uir allò que és perillós per allò que
e tingui pocc o cap perilll
g) Planific
car la preve
enció, busc
cant un conjunt coheerent que in
ntegri la
tècnica, l'organitzzació del treball, les
s condicionns de treb
ball, les
ns socials i la influència
a dels facto
ors ambientaals en el tre
eball
relacion

3.2 PRINCIPIS GE
ENERALS A
APLICABLE
ES DURAN
NT L'EXECU
UCIÓ DE L'OBRA
L'arrticle 10 del R.D.1627//1997 estab
bleix que s'aplicaran eels principis
s d'acció
prevventiva rec
collits en l''art. 15è de
d la "Ley de Preveención de Riesgos
Lab
borales (Ley
y 31/1995, d
de 8 de nov
viembre)" durant
d
l'execcució de l'o
obra i en
partticular en les següents activitats:
a)

El manteniment de l'o
obra en bon
n estat d'ord
dre i neteja

b)

L'elecció de
d l'emplaça
ament dels llocs i àree
es de treba ll, tenint en
n compte
les seves condicionss d'accés i la determin
nació de lees vies o zones de
ment o circu
ulació
desplaçam
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h) Adoptar mesures que posin per davan
nt la proteccció col·lecttiva a la
ual
individu
i) Donar les degudess instruccions als treba
alladors
2

ari tindrà e
en consideració les capacitats
c
professiona
als dels
L'empresa
treballadors en matè
èria de segu
uretat i salu
ut en el mooment d'enc
comanar
les feines
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3

4

5

L'empresa
ari adoptarà
à les mesures necessàries per ggarantir que
e només
els treballadors que hagin rebut informació
ó suficient i adequada
a puguin
accedir a les
l zones d
de risc greu i específic




3.3.2

INSTAL
L·LACIONS
S
- Interfferències a mb Instal·la
acions de subministram
s
ment públic
c (aigua,
llum, gas...)

L'efectivita
at de les mesures preventive
es haurà de preve
eure les
distraccion
ns i impru
udències no temeràries que poogués com
metre el
treballador. Per a la
a seva aplicació es tindran
t
en compte els riscos
uessin implicar determ
minades meesures prev
ventives,
addicionals que pogu
és podran a
adoptar-se quan la ma
agnitud delss esmentatts riscos
que nomé
sigui subs
stancialmen
nt inferior a les dels que es preetén contro
olar i no
existeixin alternatives
a
s més segurres

- Caigu
udes des d
de punts alts i/o des d'elements pprovisionals d'accés
(esca
ales, platafo
ormes)
- Talls i punxadess
- Cops
s i ensopega
ades
- Caigu
uda de matterials, rebo
ots

Podran co
oncertar ope
eracions d'asseguranc
ces que tingguin com a finalitat
garantir com a àmb
bit de cobe
ertura la prrevisió de riscos deriv
vats del
empresa re
especte de
els seus treballadors
t
s, els treb
balladors
treball, l'e
autònoms respecte d
d'ells mateix
xos i les so
ocietats coooperatives respecte
r
els socis, l'activitat d
dels quals consisteixi
c
en
e la prestaació del seu treball
personal.

- Eman
nacions de gasos en obertures
o
de
e pous mortts
- Contactes elèctrrics directes
s o indirecte
es
- Sobresforços pe
er postures incorrectes
s
- Caigu
udes de pa ls i antenes
s
3.3.3

3.3 IDENTIFICACIIÓ DELS RIISCOS

RELAC
CIÓ NO EX
XHAUSTIVA
A DELS TREBALLS
T
QUE IMPLIQUEN
RISCOS ESPECIA
ALS (Annex
x II del R.D.1627/1997))
1

Tre
eballs amb
b riscos especialme
ent greus de sepu
ultament,
enfonsament o caig
guda d'alttura, per les pa
articulars
envolupada,, els proce
ediments
característiqu es de l'acttivitat dese
c de treball
aplicats o l'en torn del lloc

2

S'ha
aurà de ten
nir especial cura en els
s riscos més usuals a les obres, com ara
són, caigudes, talls, crem
mades, erosions i cops, havent-see d'adoptar en cada
ment la postura més ad
dient pel tre
eball que es
s realitzi.
mom

eballs en e
els quals l'exposició a agents qquímics o biològics
b
Tre
suposi un rissc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància
v
ors sigui leggalment exig
gible
específica de la salut dells treballado

3

Am
més, s'ha de
e tenir en co
ompte les possibles
p
re
epercussionns a les esttructures
d'ed
dificació veïnes i tenir ccura en min
nimitzar en tot
t moment el risc d'inc
cendi.

Tre
eballs amb
b exposició
ó a radiacions ionitzaants pels quals
q
la
normativa esp
pecífica obligui a la delimitació dee zones con
ntrolades
o vigilades
v

4

Tre
eballs en la proximitat de línies elè
èctriques d''alta tensió

Tan
nmateix, els riscos rela
acionats s'ha
auran de te
enir en com pte pels pre
evisibles
treb
balls posteriors (repara ció, manten
niment...).

5

Tre
eballs que e
exposin a risc d'ofegam
ment per im
mmersió

6

Ob
bres d'exca
avació de tú
únels, pous
s i altres treeballs que suposin
mo
oviments de
e terres sub
bterranis

3.3.1

TREBA
ALLS PREV
VIS

7

Tre
eballs realittzats en imm
mersió amb equip subaaquàtic

- Interfferències a mb Instal·la
acions de subministram
s
ment públic
c (aigua,
llum, gas...)

8

Tre
eballs realittzats en cam
mbres d'aire
e comprimitt

9

Tre
eballs que i mpliquin l'ú
ús d'explosiu
us

Sen
nse perjudic
ci de les dissposicions mínimes
m
de Seguretat i Salut aplic
cables a
l'obrra establertes a l'ann
nex IV del Reial
R
Decre
et 1627/19997 de 24 d''octubre,
s'en
numeren a continuació
c
els riscos particulars de diferentss treballs d'obra, tot
i considerant que alguns d
d'ells es pod
den donar durant
d
tot eel procés d'e
execució
s aplicable
es a d'altres
s feines.
de l'obra o bé ser

10 Treba
alls que requ
uereixin mu
untar o desm
muntar elem
ments prefa bricats pesats.

- Caigu
udes des d
de punts alts i/o des d'elements pprovisionals d'accés
(esca
ales, platafo
ormes)
- Cops
s i ensopega
ades
- Caigu
uda de matterials, rebo
ots
- Sobre esforços per posture
es incorrecte
es
- Bolca
ada de piless de materia
als
- Risco
os derivats de l'emma
agatzematg
ge de mateerials (temp
peratura,
humitat, reaccio
ons químiques)


Pàgina 21



Pàgina 22









3.4 MES
SURES DE
E PREVENC
CIÓ I PROT
TECCIÓ
Com
m a criteri general prrioritzaran les
l
protecc
cions col·lecctives en front
f
les
indivviduals. A més, s'ha uran de ma
antenir en bon estat dde conserv
vació els
med
dis auxiliars
s, la maquin
nària i les eines
e
de tre
eball. D'altrra banda els medis
de protecció
p
ha
auran d'esta
ar homologa
ats segons la normativva vigent.

3.4.2

- Utilitz
zació de ccaretes i ulleres
u
hom
mologades contra la pols i/o
proje
ecció de parrtícules
- Utilitz
zació de ca lçat de seguretat

Tan
nmateix, les
s mesures relacionad
des s'haura
an de teniir en comp
pte pels
prevvisibles treb
balls posteriiors (repara
ació, manten
niment...).
3.4.1

MESUR
RES DE PR
ROTECCIÓ INDIVIDUA
AL

- Utilitz
zació de ca sc homolog
gat
- A tote
es les zone
es elevades on no hi ha
agi sistemess fixes de protecció
p
caldrrà establir p
punts d'anc
coratge seg
gurs per pooder subjec
ctar-hi el
cinturó de seg
guretat ho
omologat, la utilitzacció del qu
ual serà
obligatòria

MESUR
RES DE PR
ROTECCIÓ COL·LECT
TIVA
- Orga
anització i pllanificació dels
d
treballs
s per evitar interferènciies entre
les diferents fein
nes i circula
acions dins l'obra
- Seny
yalització de
e les zones de perill

zació de gu
uants homo
ologats per evitar el coontacte dire
ecte amb
- Utilitz
mate
erials agresssius i minim
mitzar el risc
c de talls i puunxades

- Preve
eure el siste
ema de circ
culació de vehicles
v
i la seva senya
alització,
tant a l'interior d
de l'obra com
m en relació
ó amb els vvials exteriorrs

- Utilitz
zació de protectors
s
excessivament ssorollosos

- Deixa
ar una zon a lliure a l''entorn de la zona exc
xcavada pell pas de
maqu
uinària

- Utilitz
zació de ma
andils

3.4.3

- Els elements
e
d
de les Instal·lacions han d'estaar amb les
s seves
prote
eccions aïlla
ants

homologaats

en

ambients
a

- Siste
emes de su
ermanent i de vigilànncia per més
m
d'un
ubjecció pe
opera
ari en els trreballs amb perill d'into
oxicació. Utiilització d'eq
quips de
subm
ministramen t d'aire

- Immo
obilització d
de camions
s mitjançantt falques i/oo topalls du
urant les
tasqu
ues de càrre
ega i descà
àrrega
- Resp
pectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions
existe
ents

auditius

MESUR
RES DE PR
ROTECCIÓ A TERCER
RS
- Tanc
cament, se
enyalització i enllume
enat de l'oobra. Cas que el
tanca
ament enva
alçada s'ha
a de prevveure un passadís
p
aeixi la ca
prote
egit pel pa
as de vian
nants. El tancament
t
ha d'impe
edir que
perso
ones aliene
es a l'obra puguin entra
ar.

- Fona
amentació ccorrecta de la maquinària d'obra
- Munttatge de g
grues fet per
p
una empresa
e
esspecialitzad
da, amb
revisions periòd
diques, conttrol de la cà
àrrega màxiima, delimittació del
d
fren
nada, blocatge, etc
radi d'acció,

- Preve
eure el sisstema de circulació
c
de
e vehicles tant a l'intterior de
l'obra
a com en re
elació amb els
e vials extteriors

- Revis
sió periòdicca i manteniment de ma
aquinària i eequips d'ob
bra

- Immo
obilització d
de camions
s mitjançantt falques i/oo topalls du
urant les
tasqu
ues de càrre
ega i descà
àrrega

- Siste
ema de rec q
que impede
eixi l'emissió
ó de pols enn gran quan
ntitat
- Comprovació de
e l'adequac
ció de les solucions dd'execució a l'estat
real dels
d
elemen
nts (subsòl, edificacion
ns veïnes)
- Comprovació d'a
apuntalame
ents, condic
cions d'estreebats i panttalles de
ecció de rasses
prote

Comp
provació de l'adequació
ó de les solucions d'ex
xecució a l'eestat real de
els
elements (subsòl, edificacions vveïnes)
ecció de fo
orats i faç
çanes per evitar la ccaiguda d'objectes
- Prote
(xarx
xes, lones)

- Utilitz
zació de pa
aviments antilliscants.
- Col·lo
ocació de b
baranes de protecció en llocs ambb perill de ca
aiguda.
- Col·lo
ocació de xxarxat en forats horitzontals
- Prote
ecció de fo
orats i faç
çanes per evitar la ccaiguda d'objectes
(xarx
xes, lones)
- Ús de canaliitzacions
instal·lades

ó
d'evacuació

de

runnes,

corre
ectament

ormes de treball i bastiides
- Ús d''escales de mà, platafo
- Col·lo
ocació de plataformes de recep
pció de maaterials en plantes
altes
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3.5 PRIMERS AUX
XILIS
Es disposarà d'una
d
farma
aciola amb el contingu
ut de materrial especifficat a la
norm
mativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'ob
s
dels
s diferents centres mè
èdics als
bra, de la situació
qua
als s'hauran de trasllad
dar els accid
dentats. És convenientt disposar a l'obra i
en lloc ben visible,
v
d'un
na llista am
mb els telè
èfons i adrreces dels centres
cies, taxis, etc.
e per garaantir el ràpid
d trasllat
assignats per a urgènciess, ambulànc
delss possibles accidentatss.



6.- PLEC DE
E CONDIC
CIONS

Ft.: EMILIO PÉR
REZ PASTOR
R
EN
NGINYER IND
DUSTRIAL
Nºº Col·legiat: 15
5.566
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6
.- PLEC DE CONDICIONS
S

1.. Cables un
nipolars am
mb conducttor de courre, amb aïllament i seense coberrta, de
45
50/750 V de
e tensió as
ssignada, p
per a instal.lacions fix
xes.


CA
ABLES AM
MB AÏLLAME
ENT DE PV
VC:
L'aïllament ha d'estar co
onstituit perr una mescla
a de policlo
orur de vinil (PVC) del tipus
t
TI1
ap
plicada al vo
oltant del co
onductor.
Te
emperatura
a de servei (T):
( -20ºC =
=< T =< +70
0ºC (instal.la
ació fixa)



CA
ABLES DE DESIGNAC
CIÓ ES07Z
Z1-K (AS):
L'aïllament ha d'estar co
onstituït perr una mescla de material termoplààstic amb ba
aixa
missió de fu
ums, gasos tòxics i corrrosius, del tipus TIZ1, segons les especificac
cions de
em
la norma UNE 211002.
emperatura
a de servei (T):
( -40ºC =
=< T =< +70
0ºC (instal.la
ació fixa).
Te

1.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
us de cable s següents:
S''han considerat els tipu
-C
Cables amb
b aïllament de policloru
ur de vinil (P
PVC):
-C
Cables flexiibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V
V-K
-C
Cables rígid
ds (classe 1 segons UN
NE 21022) de designació H07V-U
U
-C
Cables rígid
ds (classe 6 segons UN
NE 21022) de designació H07V-R
R
-C
Cables amb
b aïllament a base de m
material termoplàstic amb
a
baixa eemissió de fums
f
i
ga
asos corrossius:
-C
Cables flexiibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES077Z1-K (AS)

1.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
ubministram
ment: En bo
obines.
Su
L'aïllament ha de portar de forma in
ndeleble i ben visible le
es dades seegüents:
Nom del fab
bricant o ma
arca comerrcial
-N
-T
Tipus de co
onductor
-S
Secció nom
minal
-L
Llargària de
e la peça
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits de la pluja i la humittat.

CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
En
n el cas de que el mate
erial s'utilitzzi en obra pública, l'aco
ord de Goveern de la
Generalitat de
d Catalunya de 9 de ju
uny de 1998
8, exigeix que els mateerials siguin
n de
qu
ualitat certifficada o pug
guin acredittar un nivell de qualitat equivalent,, segons les
s
no
ormes apliccables als es
stats memb
bres de la Unió
U
Europe
ea o de l'Asssociació Eu
uropea
de
e Lliure Can
nvi.
Ta
ambé en aq
quest cas, es
e procurarà
à que els es
smentats materials
m
dis posin de l'e
etiqueta
eccològica europea, regu
ulada en el R
Reglament 880/1992/C
CEE o bé alltres distintiius de la
Co
uropea.
omunitat Eu
Le
es caracteríístiques físiques i mecà
àniques del conductor han de com
mplir les normes
UNE 21-011 i UNE 21-0
022.
ots els fils de
d coure que formen l'à
ànima dels conductors cablejats i dels flexible
es han
To
de
e tenir el ma
ateix diàme
etre.
L'aïllament no ha de ten
nir variacion
ns del gruix ni d'altres defectes
d
vissibles a la se
eva
uperfície.
su
Ha
ar ajustat i s'ha de pode
er separar fàcilment
f
se
ense produirr danys al
a de queda
co
onductor.
a de ser ressistent a l'abrasió.
Ha
Ells conducto
ors han d'an
nar marcats segons la norma
n
UNE
E 21-089.
Gruix de l'aïlllant del con
nductor (UN
NE 21-031 (2
2)):

1.3.- UNITAT
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
1.4.- NORMA
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
*U
UNE 21011--2:1974 Ala
ambres de ccobre recoc
cido de secc
ción recta ciircular.
Ca
aracterísticas
UNE-EN 503
334:2001 Marcado por inscripción para la identificación dde los cond
ductores
os cables eléctricos.
e
aislados de lo
1999 Sistem
ma de desig
gnación de los cables.
UNE 20434:1
ABLES AM
MB AÏLLAME
ENT DE PV
VC:
CA
UNE 21031-3
3:1996 Cab
bles aislado s con policloruro de vin
nilo de tenssiones nomiinales
o/U inferiores o iguales
s a 450/750
0V. Parte 3:: Cables sin
n cubierta paara instalac
ciones
Uo
fijas.

+-----------------------------------------------------------+
¦S
Secció (mm2
2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25
5-35¦50-70¦
¦95-120¦150
0¦185¦240¦
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦------¦---¦---¦---¦
¦G
Gruix (mm) ¦0,7¦ 0,8
8 ¦ 1,0 ¦ 1
1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦1,8
8¦2,0¦2,2¦
+-----------------------------------------------------------+

ABLES DE DESIGNAC
CIÓ ES07Z
Z1-K (AS):
CA
UNE 211002
2:2004 Cables de tensi ón asignada hasta 450
0/750 V conn aislamientto de
co
ompuesto te
ermoplástic
co de baja e
emisión de humos
h
y gases corrosivvos. Cables
s
un
nipolares sin cubierta para
p
instala
aciones fijas
s.

To
oleràncies:
-G
Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603
3): >= valorr especificatt - (0,1 mm + 10% del valor
v
esspecificat)
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2..Tub rígid no
n metàl·lic
c de fins a 160 mm de
e diàmetre nominal.

2.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS


3.. Interrupto
or automàtiic magneto
otèrmic uniipolar amb 1 pol proteegit, bipola
ar amb
1 pol proteg
git, bipolar amb 2 pols
s protegits, tripolar am
mb 3 pols protegits,
etrapolar am
mb 3 pols protegits,
p
ttetrapolar amb
a
tres pols protegiits i protec
cció
te
pa
arcial del neutre
n
i tetrrapolar am b 4 pols prrotegits.



Tu
ub rígid no metàl·lic de
e fins a 160 mm de diàmetre nominal.
3.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
S''ha de pode
er corbar en
n calent, sen
nse reducciió notable de
d la seva ssecció.
Ha
an d'estar dissenyats
d
i construïts de manera que les sev
ves caracteerístiques en
n ús
no
ormal siguin
n segures i sense peril l per a l'usu
uari i el seu entorn.
Ha
a de suporttar bé els am
mbients corrrossius i els contactes
s amb greixoos i olis.
L'interior delss tubs ha d'estar exem pt de rebav
ves i altres defectes
d
quue pugin fer malbé
i
s o usuaris..
els conductors o ferir a instal·ladors
n
ha de ser el de
e l'exterior del
d tub i s'ha
a d'expresssar en milím
metres.
Ell diàmetre nominal
Ell diàmetre in
nterior mínim l'ha de d eclarar el fa
abricant.
Le
es dimensio
ons han de cumplir la n
norma EN-6
60423.

us següentss:
S''han considerat els tipu
-P
Per a contro
ol de potènc
cia (ICP)
-P
Per a proteccció de línie
es elèctriqu es d'alimen
ntació a rece
eptors (PIA))
- IInterruptorss automàtics
s magnetotè
èrmics de caixa
c
emmo
otllada
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a de tenir un
u aspecte uniforme
u
i ssense defec
ctes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incom
mbustible.
d
i construïts de manera que les sev
ves caracteerístiques en
n ús
Ha
an d'estar dissenyats
no
ormal siguin
n segures i sense peril l per a l'usu
uari i el seu entorn.
Ell sistema de
e connexió ha de ser l' indicat pel fabricant.
f
Ha
a de portar borns per a l'entrada i la sortida de
d cada fas
se o neutre.

2.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
ubministram
ment: En feiixos de tubss de llargàriia >= 3 m.
Su
Ha
an d'estar marcats
m
amb:
-N
Nom del fab
bricant
-M
Marca d'ide
entificació de
els producte
es
-E
El marcatge
e ha de ser llegible
-H
Han de incloure les ins
struccions d
de muntatge
e corresponents
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits dels impactes i dels
s raigs solarrs.
Ha
an de situar-se en pos
sició horitzo ntal. L'alçàrria d'emmag
gatzematgee no ha de
so
obrepassar els 1,5 m.

IC
CP:
a de complir les espec
Ha
cificacions d
de la norma
a UNE 20-31
17.
Ha
ar un sistem
ma de fixació
ó per pressiió que perm
meti el munta
tatge i desm
munatge
an de porta
so
obre un perffil normalitz
zat.
Ha
an de porta
ar marcades
s les dades següents:
-L
La denomin
nació ICP-M
M
-L
La intensita
at nominal, en
e ampers ((A)
-L
La tensió no
ominal, en volts
v
(V)
-E
El símbol no
ormalment acceptat pe
er al correntt altern
-E
El poder de
e tall nomina
al, en ampe
ers
-E
El nom del fabricant
f
o la marca de
e fabrica
-L
La referènccia del tipus del fabrican
nt
-R
Referència reglamentà
ària justifica
ativa del tipu
us d'aparell
-N
Número d'o
ordre de fab
bricació
La
a indicació del
d poder de tall ha de
e consistir en el seu valor, expresaat en amperrs,
se
ense el símbol A i situa
at a l'interiorr d'un rectangle.
La
a intensitat nominal ha de col·loca
ar-se en xifrres seguides del símbool d'amper (A).
(
Pe
er a indicar la tensió no
ominal es p
poden fer se
ervir únicam
ment xifres.
Ell símbol dell corrent alte
ern ha de ccol·locar-se immediatam
ment despréés de la ind
dicació
de
e tensió nom
minal.
Le
es indicacio
ons d'intensitat nomina l i del nom del fabrican
nt o de la m arca de fàb
brica
ha
an de figura
ar a la part frontal
f
de l'i nterruptor.
Quan sigui necessari differenciar elss borns d'allimentació i els de sorttida, els prim
mers
an de marca
ar-se mitjan
nçant fletxess que tinguin la punta dirigida
d
capp a l'interior de
ha
etxes que tinguin la pu
l'in
nterruptor i els altres mitjançant
m
fle
unta dirigidaa cap a l'extterior de
l'in
nterruptor.

T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
2.3.- UNITAT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
2.4.- NORMA
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE-EN 500
086-1:1995 Sistemas d
de tubos parra instalacio
ones eléctri cas. Parte 1:
equisitos ge
enerales.
Re
UNE-EN 604
423:1996 Tu
ubos de pro
otección de conductore
es. Diámetroos exteriore
es de los
ubos para in
nstalaciones
s eléctricas y roscas pa
ara tubos y accesorioss.
tu
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Ells interrupto
ors han d'es
star proveïtss d'un esquema de con
nnexions si no és evide
ent la
se
eva connexió correcte. En l'esque
ema de conn
nexions, els
s borns s'haan de designar amb
els símbols corresponen
c
nts.
es marquess i indicacion
ns han de sser indeleble
es, fàcilmen
nt llegibles i no han d'e
estar
Le
so
obre cargolss, volandere
es o altres p
parts no fixe
es de l'interrruptor.



PIA:
ar un sistem
ma de fixació
ó per pressiió que perm
meti el munta
tatge i desm
munatge
Ha
an de porta
so
obre un perffil normalitz
zat.
Ha
an de comp
plir les espe
ecificacions d'alguna o algunes de
e les normess següents:
- IInterruptorss fabricats segons les e
especificacions de la norma UNE--EN 60898
- IInterruptorss fabricats segons les e
especificacions de la norma UNE--EN 60898 i UNEEN
N 60947-2
- IInterruptorss fabricats segons les e
especificacions de la norma UNE--EN 60947-2
Ells interrupto
ors que com
mpleixen less especificacions de la norma UNE
E-EN 60898
8 han
de
e portar marcades les indicacionss següents:
-E
El nom del fabricant
f
o la seva ma rca comerc
cial
-D
Designació del tipus, número
n
de ccatàleg o un
n altre núme
ero d'identifficació
-T
Tensió assignada segu
uit del símb
bol normalm
ment accepta
at per al corrrent altern
-E
El corrent assignat
a
sen
nse el símbo
ol d'amper (A) preceditt del símboll de la
ca
aracterística
a de dispar instantània
a
-L
La freqüènccia assignad
da si l'interrruptor està previst
p
per a una sola ffreqüència, en
he
ertz (Hz)
-E
El poder de
e tall assigna
at en ampe
ers, dintre d''un rectanglle, sense inndicació del símbol
de
e les unitatss
-L
L'esquema de connexió a menys que el mod
de de conne
exió sigui evvident
-L
La temperatura ambien
nt de referè
ència si és diferent
d
de 30ºC
3
-C
Classes de limitació d'e
energia, si ss'aplica
La
a designació del corren
nt assignat sense el símbol d'amp
per (A) preccedit del sím
mbol de
la característtica de dispar instantàn
nia ha de se
er visible qu
uan l'interrupptor està instal·lat.
Le
es altres ind
dicacions po
oden situar--se en el do
ors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric
e
pot situar-se
s
a l 'interior de qualsevol envoltant
e
quue s'hagi de
e retirar
pe
er a la conn
nexió dels cables d'alim
mentació. No pot estar sobre una eetiqueta adhesiva
en
nganxada a l'interrupto
or.
Le
es marquess i indicacion
ns han de sser indeleble
es, fàcilmen
nt llegibles i no han d'e
estar
so
obre cargolss, volandere
es o altres p
parts no fixe
es de l'interrruptor.
Ells interrupto
ors que com
mpleixen la n
norma UNE
E-EN 60947
7-2 han de pportar marcades
so
obre el prop
pi interruptor o be sobre
e una o vàrries plaques
s de caracteerístiques fix
xades al
m
mateix les ind
dicacions següents:
So
obre el cos de l'interruptor i en llocc visible quan l'interrup
ptor està insstal·lat:
- IIntensitat asssignada en
n ampers (A
A)
-C
Capacitat per al seccio
onament, si es el cas, amb
a
el símb
bol normalittzat
- IIndicació de
e la posició d'obertura i la de tancament
So
obre el cos de l'interruptor i en llocc no necess
sàriament visible
v
quann l'interrupto
or està
instal·lat:
Nom del fab
bricant o ma
arca de fàb rica
-N
-D
Designació del tipus o del número
o de sèrie


-R
Referència a aquesta norma
n
-C
Categoria d'ús
d
-T
Tensió o ten
nsions assignades d'úss, en volts (V)
(
-V
Valor de la freqüència assignada i/o indicació
ó del corren
nt continu am
mb el símbol
no
ormalment acceptat
a
-P
Poder assig
gnat de tall de servei e n curtcircuitt, en kiloam
mpers (kA)
-P
Poder assig
gnat de tal últim,
ú
en kilo
oampers (kA)
- IIntensitat asssignada de
e curta dura
ada admissible i curta durada
d
corrresponent per
p a la
ca
ategoria d'ús B
-B
Borns d'entrada i de so
ortida a men
nys que la seva
s
conne
exió sigui inddiferent
-B
Borns del pol neutre, si
s procedeixx, per la lletrra N
-B
Born de terrra de protec
cció, si proccedeix, marrcat amb el símbol norm
malitzat
-T
Temperaturra de referè
ència per alss disparado
ors tèrmics no
n compenssats, si és diferent
d
de
e 30ºC
La
a resta d'ind
dicacions po
oden estar marcades sobre
s
el cos
s del interruuptor en lloc
c no
ne
ecessàriament visibles
s o be han d
d'especificar-se en els catàlegs o manuals de
el
fa
abricant.



IN
NTERRUPT
TORS AUTO
OMÀTICS D
DE CAIXA EMMOTLLA
E
ADA:
Ha
an d'estar constituïts
c
per
p una carccassa-suport de material aïllant em
mmotllat qu
ue formi
pa
art integrantt de l'interru
uptor autom
màtic.
Ha
an de comp
plir les espe
ecificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Ell marcat ha de ser l'esm
mentat a l'a
apartat ante
erior, pel que
e fa referènncia als interruptors
tip
pus PIA fabricats exclu
usivament ssegons les especificaci
e
ons de la noorma UNE--EN
60
0947-2.
Ells interrupto
ors de caixa
a emmotllad
da preparats
s per anar muntats
m
sobbre perfils
no
ormalitzats han de porttar un sistem
ma de fixac
ció per pressió que perrmeti el mun
ntatge i
de
esmuntatge
e sobre el pe
erfil.
3.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.
Ell fabricant ha
h de lliurar la docume ntació nece
essària per a la correctta instal·lació de
l'in
nterruptor.
3.3.- UNITAT
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
3.4.- NORMA
NORMATIVA
A GENERAL
L:
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
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IC
CP:
UNE 20317:1
1988 Interru
uptores auto
omáticos magnetotérm
m
micos, para control de
po
otencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1
1M:1993 Intterruptores automático
os magnetottérmicos paara control de
d
po
otencia de 1,5
1 A a 63 A.
A



PIA:
898:1992 Interruptores automático
os para insta
alaciones ddomésticas y
UNE-EN 608
nálogas parra la protecc
ción contra sobreintensidades.
an
UNE-EN 608
898/A1:1993
3 Interrupto
ores automá
áticos para instalacione
i
es doméstic
cas y
nálogas parra la protecc
ción contra sobreintensidades.
an
UNE-EN 608
898/A1:1993
3 ERR Interrruptores au
utomáticos para instalaaciones dom
mésticas
ección contrra sobreinte
ensidades.
y análogas para la prote
947-1:2002 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 1: Reglass generales
s.
UNE-EN 609
947-2:1998 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 2: Interruuptores
UNE-EN 609
utomáticos.
au
NTERRUPT
TORS AUTO
OMÀTICS D
DE CAIXA EMMOTLLA
E
ADA:
IN
UNE-EN 609
947-1:2002 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 1: Reglass generales
s.
UNE-EN 609
947-2:1998 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 2: Interruuptores
au
utomáticos.

ors automà
àtics per a a
actuar per corrent differencia ressidual.
4.. Interrupto


IN
NTERRUPT
TORS AUTO
OMÀTICS D
DIFERENCIIALS PER A MUNTAR
R EN PERFIL DIN:
Ha
an d'estar construïts
c
se
egons les e
especificacio
ons de la no
orma UNE--EN 61008-1.
Ha
an de porta
ar un sistem
ma de fixació
ó per pressiió que perm
meti el munta
tatge i desm
muntatge
so
obre un perffil normalitz
zat.
Ha
an de porta
ar marcades
s, com a míínim, les ind
dicacions se
egüents:
-E
El nom del fabricant
f
o la seva ma rca de fàbriica
-L
La designacció del tipus
s, el número
o de catàleg
g o el núme
ero de sèrie
-L
La o les ten
nsions assig
gnades
-L
La freqüènccia assignad
da si l'interrruptor està fabricat
f
perr a freqüènccies diferentts de 50
Hzz
-E
El corrent assignat
a
-E
El corrent diferencial
d
de funcionam
ment assign
nat, mesura
at en ampers
rs (A)
-E
El símbol S dintre d'un requadre p
per als aparrells selectiu
us
-E
Element de maniobra del
d disposit iu d'assaig, marcat am
mb la lletra T
-E
Esquema de connexió
-C
Característiica de funcionament en
n presència
a de correntts diferenciaals amb
co
omponents contínues, indicada am
mb els símb
bols normalitzats corressponents
Le
es marquess han de trobar-se sobrre el propi interruptor o be sobre uuna o vàries
s
plaques senyyalitzadores
s fixades al mateix. Han d'estar sittuades de m
manera que
e quedin
vissibles i llegibles quan l'interruptor
l
r estigui insttal·lat.
Sii fos necesssari establirr una distincció entre els
s borns d'aliimentació aaquests han
n d'estar
clarament ma
arcats.
Ells borns desstinats exclusivament a la connex
xió del neutrre del circuiit han d'esta
ar
m
marcats amb
b la lletra N.
Le
es marquess han de serr indelebless, fàcilment llegibles i no
n han d'esttar situades
s sobre
ca
argols, volanderes o altres parts m
movibles de
e l'interruptor.



4.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
BL
LOCS DIFE
ERENCIALS
S PER A MU
UNTAR EN
N PERFIL DIN I PER A TREBALLA
AR
CONJUNTAM
MENT AMB
B INTERRU PTORS AU
UTOMÀTICS
S MAGNET
TOTÈRMICS
S:
an de porta
ar un sistem
ma de fixació
ó per pressiió que perm
meti el munta
tatge i el
Ha
de
esmuntatge
e sobre un perfil
p
norma
alitzat.
Ha
a de portar els conduc
ctors per a la
a connexió amb l'interrruptor autom
màtic
m
magnetotèrm
mic amb el que
q ha de trreballar con
njuntament.
No
o ha de serr possible modificar
m
less característtiques de fu
uncionamennt per mitjan
nts
diferents als específicam
ment destina
ats a la regulació de la
a intensitat ddiferencial residual
r
e funcionam
ment assignada o la de
e temporitza
ació definida
a.
de
Ha
an de comp
plir les espe
ecificacions d'alguna de
e les norme
es següentss:
- IInterruptorss fabricats segons les e
especificacions de la norma UNE--EN 61009-1
- IInterruptorss fabricats segons les e
especificacions de la norma UNE--EN 60947-2 annex
B
erencials qu
ue compleixxen les espe
ecificacions de la norm
ma UNE-EN 61009Ells blocs dife
1 han de porttar marcade
es com a m
mínim les ind
dicacions se
egüents:
-E
El nom del fabricant
f
o la seva ma rca de fàbriica
-L
La designacció del tipus
s, el número
o de catàleg
g o el núme
ero de sèrie
-L
La o les ten
nsions assig
gnades
-L
La freqüènccia assignad
da si l'interrruptor està fabricat
f
perr a treballar a freqüències
diferents a 50
0 Hz

S''han contem
mplat els se
egüents tipu
us:
- IInterruptorss automàtics
s diferencia
als per a mu
untar en perrfil DIN
-B
Blocs difere
encials per a muntar en
n perfil DIN per a treba
allar conjunttament amb
b
interruptors automàtics
a
magnetotèr
m
rmics
Blocs difere
encials de caixa
c
emmo
otllada per a muntar en perfil DIN o per a mun
ntar
-B
ad
dossats a in
nterruptors automàtics
a
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntame
ent amb
interruptors automàtics
a
magnetotèr
m
rmics
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
CA
Ha
a de tenir un
u aspecte uniforme
u
i ssense defec
ctes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incom
mbustible.
d les fases
s i el neutree.
Ha
a de portar borns per a l'entrada i la sortida de
a de portar un disposittiu de desco
Ha
onnexió auttomàtica del tipus omn ipolar i "Lliu
ure
m
mecanisme" en front de corrents de
e defecte a terra i polsador de com
mprovació.
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-E
El corrent assignat
a
en ampers, se
ense el símb
bol d'amperr
-E
El corrent diferencial
d
de funcionam
ment assign
nat, en amp
pers (A)
-E
El símbol S a dintre d'u
un requadre
e per als ap
parells selec
ctius
-E
Element de maniobra del
d disposit iu d'assaig. marcat am
mb la lletra T
-E
Esquema de connexió
-L
La característica de fun
ncionamentt en cas de corrents diferencials aamb components
co
ontinues am
mb els símbols normalittzats
Le
es marquess han de trobar-se sobrre el propi bloc
b
diferencial o bé soobre una o vàries
v
plaques senyyalitzadores
s fixades a ll'interruptor, i aquestes
s marques hhan d'estar
sittuades en un
u lloc tal qu
ue quedin vvisibles i lleg
gibles quan
n l'interruptoor estigui ins
stal·lat.
Sii fos necesssari establirr una distincció entre els
s borns d'en
ntrada i els dde sortida, aquests
ha
an d'estar clarament
c
marcats.
m
Ells borns desstinats exclusivament a la connex
xió del neutrre del circuiit han d'esta
ar
m
marcats amb
b la lletra N.
Ell marcat ha de ser inde
eleble, fàcilm
ment llegible i no es po
ot fer sobre cargols,
vo
olanderes o qualsevol altre part m
mòbil de l'interruptor.
Ells bloc diferrencials que
e compleixe
en les espec
cificacions de
d la normaa UNE-EN 60947-2
6
an
nnex B han de portar marcades
m
co
om a mínim
m les indicac
cions següeents:
-E
El nom del fabricant
f
o la seva ma rca de fàbriica
-L
La designacció del tipus
s, el número
o de catàleg
g o el núme
ero de sèrie
-L
La intensita
at diferencia
al residual d e funcionam
ment assign
nat, en amppers (A)
-R
Regulacions de la inten
nsitat difere
encial residu
ual de funcionament asssignada, si
s
prrocedeix
-T
Temps mínim de no re
esposta
-E
El símbol S a dintre d'u
un requadre
e per als ap
parells selec
ctius
-E
Element de maniobra del
d disposit iu d'assaig marcat amb
b la lletra T , si procede
eix
-L
La característica de fun
ncionamentt en cas de corrents diferencials aamb components
co
ontinues am
mb els símbols normalittzats
-L
La o les ten
nsions assig
gnades, si ssón diferents
s a les dels interruptors
rs automàtic
cs amb
els que estan
n acoblats
-V
Valor (o dom
mini de valo
ors) de la fre
eqüència as
ssignada si difereix dee la del interrruptor
au
utomàtic
-R
Referència a aquesta norma
n
En
n lloc no ne
ecessàriame
ent visible, o bé en la documentac
d
ció o manuaals del fabricant hi
ha
a d'haver l'e
esquema de
e connexió.
Le
es caracteríístiques del marcat han
n de compliir les mateix
xes condicioons que les
s
re
equerides en
n l'apartat anterior.
a




BL
LOCS DIFE
ERENCIALS
S DE CAIXA
A EMMOTL
LLADA PER
R A MUNTA
AR EN PERFIL DIN
O PER A MU
UNTAR ADO
OSSATS A INTERRUP
PTORS AUT
TOMÀTICS
S
M
MAGNETOT
TÈRMICS, I PER A TRE
EBALLAR CONJUNTA
C
AMENT AM B
NTERRUPT
TORS AUTO
OMÀTICS M
MAGNETOT
TÈRMICS:
IN
Ha
an d'estar constituïts
c
per
p una carccassa-suport de material aïllant em
mmotllat qu
ue formi
pa
art integrantt de l'interru
uptor autom
màtic.
Ha
a de complir les espec
cificacions d
de la norma
a UNE-EN 60947-2
6
annnex B.
Ell marcat ha de ser l'esm
mentat a l'a
apartat ante
erior, pel que
e fa referènncia als bloc
cs
diferencials fabricats
f
seg
gons les esspecificacion
ns de la norrma UNE-E
EN 60947-2 annex
B..
Ells blocs dife
erencials de
e caixa emm
motllada pre
eparats per a anar munntats sobre perfils
DIN normalitzzats han de
e portar un ssistema de fixació per pressió quee permeti ell
m
muntatge i ell desmuntattge sobre e l perfil.
Ells interrupto
ors preparatts per a ana
ar muntats adossats
a
a l'interruptorr automàtic
m
magnetotèrm
mic han de portar
p
els bo
orns de con
nnexió per a la unió am
mb l'interruptor.



4.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.
Ell fabricant ha
h de lliurar la docume ntació nece
essària per a la correctta instal·lació de
l'in
nterruptor.
4.3.- UNITAT
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
4.4.- NORMA
A GENERAL
L:
NORMATIVA
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
IN
NTERRUPT
TORS AUTO
OMÀTICS D
DIFERENCIIALS PER A MUNTAR
R EN PERFIL DIN:
UNE-EN 610
008-1:1996 Interruptore
es automáticos para ac
ctuar por coorriente dife
erencial
re
esidual, sin dispositivo de protecci ón contra sobreintensi
s
idades, paraa usos dom
mésticos
y análogos (IID). Parte 1: Reglas ge
enerales.
LOCS DIFE
ERENCIALS
S PER A MU
N PERFIL DIN I PER A TREBALLA
AR
BL
UNTAR EN
CONJUNTAM
MENT AMB
B INTERRU PTORS AU
UTOMÀTICS
S MAGNET
TOTÈRMICS
S:
009-1:1996 Interruptore
es automáticos para ac
ctuar por coorriente dife
erencial
UNE-EN 610
re
esidual, con dispositivo
o de proteccción contra sobreintens
s
sidades incoorporado, para
p
ussos doméstticos y análo
ogos (AD). Parte 1: Re
eglas generales.
UNE-EN 609
947-2:1998 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 2: Interruuptores
au
utomáticos.
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BL
LOCS DIFE
ERENCIALS
S DE CAIXA
A EMMOTL
LLADA PER
R A MUNTA
AR EN PERFIL DIN
O PER A MU
UNTAR ADO
OSSATS A INTERRUP
PTORS AUT
TOMÀTICS
S
M
MAGNETOT
TÈRMICS, I PER A TRE
EBALLAR CONJUNTA
C
AMENT AM B
NTERRUPT
TORS AUTO
OMÀTICS M
MAGNETOT
TÈRMICS:
IN
UNE-EN 609
947-2:1998 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 2: Interruuptores
utomáticos.
au



5.. Contactorr tripolar pe
er a funcio
onar a 380 V corrent altern,
a
50 H
HZ.

5.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS


Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
Ell contactor ha
h de porta
ar una placa
a on s'indiqu
ui de forma indeleble i ben visible les
da
ades següe
ents:
-N
Nom del fab
bricant o ma
arca comerrcial
-T
Tipus o núm
mero de sèrrie
-T
Tensions d''ús
-C
Categoria d'ús
d
i intensitats o pote ncia assign
nada per a le
es tensionss d'ús
-F
Freqüència
-T
Tipus de co
orrent, tensió i freqüènccia d'alimen
ntació al com
mandamentt, en cas qu
ue siguin
diferents a le
es de les bobines
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
Em
ra
aigs del sol.



5.3.- UNITAT
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT

S''han considerat els tipu
us següentss:
-C
Contactor de
d categoria
a AC1 per a càrregues resistives
-C
Contactor de
d categoria
a AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrrancada,
de
esconnexió o motor llançat)

dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
5.4.- NORMA

CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a d'estar format per: un suport, ca
ambra d'exttinció, conta
actes princippals i auxilia
ars, un
circuit magnè
ètic de comandament i una envolttant.
a de portar associat un
n dispositiu de protecció tallacircuit format peer fusibles o
Ha
interruptors automàtics.
a
a de tenir un
u aspecte uniforme
u
i ssense defec
ctes.
Ha
L'envoltant ha de ser aïllant i incom
mbustible.
a sortida de
e cada fase i del neutree si cal, així com
Ha
a de portar borns per l'entrada i la
pe
er a l'alimen
ntació a la bobina
b
i con
ntactes auxiiliars.
No
o han de se
er accessiblles les partss que hagin
n de tenir tensió, exceppte els borns.
Ha
a de portar un born pe
er a la conne
exió a terra, al costat del
d qual i dee manera indeleble
ha
a de portar el símbol "T
Terra".
Ell tancamentt dels conta
actes ha d'e
estar assegu
urat per a to
otes les tenssions d'alim
mentació
de
el comanda
ament comp
preses entre
e el 85% i el
e 110%.
Te
ensió nomin
nal circuit principal: 400
0V
Frreqüència: 50
5 Hz
Número de pols
p
circuit principal:
p
3
ondicions de
d funcionam
ment:
Co
-T
Temperaturra de l'ambient: -5°C - 40° C
-A
Altitud: <= 2000
2
m
-G
Grau de pro
otecció de l''envoltant (ssegons UNE 20-324): Ha de compplir
-A
Aïllament (U
UNE 21-305
5): Ha de co
omplir
Quan és de categoria
c
AC3, ha de ssuportar fins
s a 8 vegades la seva intensitat màxima
m
d'ús.

eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE-EN 610
095:1999 Co
ontactores e
electromecá
ánicos para
a usos doméésticos y an
nálogos.
UNE-EN 609
947-3:1994 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 3: Interruuptoreseccionadore
es y combin
nados fusiblles.
se

6.. Caixa de mecanisme
m
es, amb ca
apacitat perr a un, dos, tres o quaatre elements.

6.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
Ca
aixa de mecanismes, amb
a
capaciitat per a un
n, dos, tres o quatre eleements.
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a de servir per a la instal·lació de mecanisme
es elèctrics de maniobbra, protecció o
prresa de corrrent.
Ha
a d'estar formada per material plà
àstic, ha de tenir ranure
es assenyaalades, fàcils
s de
tre
encar per a permetre la
a introducciió de tubs per
p als cond
ductors.
Ha
an de ser de
d dimensions modularrs, aptes pe
er a ser enca
astades i prreparades per
p a
fixxar amb seg
guretat els mecanisme
m
es i les plaques per mitjjà de cargools, ganxos
de
esplaçabless o a pressió
ó. Han de p
portar estrie
es a l'interior per a facil itar l'ancora
atge
de
els ganxos.

5.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
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Dimensions de
d les caixe
es:
+--------------------------------+
¦C
Capacitat
¦Dimens
sions (mm) ¦
¦--------------¦-----------------¦
¦1
1 element
¦
73x
x88x43
¦
¦2
2 elements
¦ 109x
x88x43
¦
¦3
3 elements
¦ 145x
x88x43
¦
+--------------------------------+

To
oleràncies:
-D
Dimensionss: ± 1 mm


Ha
an d'estar dissenyats
d
de
d manera que en l'ús normal han
n de funcionnar de forma
se
egura i no han
h de supo
osar perill pe
er a les perrsones i el seu
s entorn.
Ha
a de complir les condic
cions reque
erides per la
a DF.
Te
ensió nomin
nal: 230 V
Aïïllament (UN
NE 20-353)): Ha de com
mplir
Re
esistència mecànica
m
(U
UNE 20-353
3): Ha de co
omplir
Re
esistència al
a foc (UNE 20-353): H
Ha de complir



7.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE

6.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE

ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
L'interruptor ha de porta
ar de forma indeleble i ben visible les dades ssegüents:
Nom del fab
bricant o ma
arca comerrcial
-N
-T
Tensió d'alimentació
- IIntensitat
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.

Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
Em
mmagatzem
matge: En el
e mateix em
mbalatge i protegides
p
d'impactes.
d
6.3.- UNITAT
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
6.4.- NORMA
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI

7.3.- UNITAT
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002

Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
7.4.- NORMA
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI

7.. Interrupto
ors i conmu
utadors pe r a encasta
ar o muntar superficiaalment.

eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE-EN 609
947-3:2000 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 3: Interruuptores,
eccionadore
es, interrupttores-seccio
onadores y combinado
os fusibles.
se
UNE-EN 606
669-1:1996 Interruptore
es para insttalaciones eléctricas
e
fij as, doméstticas y
an
nálogas. Pa
arte 1: Presc
cripciones g
generales.
UNE 20315:1
1994 Base de corriente
e y clavijas para usos domésticos
d
s y análogos
s.

7.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
CA
Ha
a d'incorporar accesso
oris embellid
dors.
Ha
onstituït perr una base a
amb borns de
d connexió
ó, mecanism
me d'interru
upció, de
a d'estar co
co
ommutació o de comm
mutació de ccreuament, dispositius
d
de fixació a la caixa i
acccessoris em
mbellidors d'acabat.
d
Ha
a de tenir contactes
c
d'a
alt poder de
e ruptura. Aquest
A
ha de
e ser l'indiccat en la UN
NE 2035
53.
Ha
u aspecte uniforme
u
i ssense defec
ctes.
a de tenir un
Ell comandam
ment d'accio
onament ha
a de ser manual. La base i la placaa d'acabat han
h de
se
er aïllants.
La
a placa d'accabat ha de
e portar un d
dispositiu de
e fixació a la base.
Le
es parts sub
bjectes a tensió no han
n de ser acc
cessibles.
Ha
a d'estar prrotegit contrra la penetra
ació de cos
ssos sòlids, pols, aiguaa i de l'humitat.
Ha
an de ser re
esistents a la calor, al ffoc i a formar camins conductors.
c
Ha
an de funcionar correc
ctament a te
emperatura ambient.
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8.. Endolls bipolars o trripolars pe
er a encasta
ar o munta
ar superficiialment.




8.4.- NORMA
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE-EN 609
947-3:2000 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 3: Interruuptores,
se
eccionadore
es, interrupttores-seccio
onadores y combinado
os fusibles.
UNE 20315:1
1994 Base de corriente
e y clavijas para usos domésticos
d
s y análogos
s.

8.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS

ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
CA
Ha
a d'estar co
onstituït perr una base a
amb borns de
d connexió
ó de les fasses i una pla
aca de
ta
ancament aïïllant.
Ell conjunt ha
a de tenir un
n aspecte u niforme i se
ense defectes.
Ha
a de tenir dos
d (bipolar)) o tres (trip
polar) pols. La
L connexió
ó a terra poortarà potes laterals
pe
er a contactte del condu
uctor de pro
otecció.
La
a placa de tancament
t
ha
h de porta
ar un dispos
sitiu per a la seva fixaciió a la base
e.
Exxcepte els dos
d alvèols, no han de
e ser access
sibles les pa
arts que haggin de tenir tensió.
Ells alvèols han de tenir una elastic itat suficien
nt per a asse
egurar una pressió de
co
ontacte ade
equada.
Ells contactess han de se
er platejats o protegits contra
c
la co
orrosió i l'abbrasió.
Ha
a de complir les condic
cions reque
erides per la
a DF.
Te
ensió nomin
nal: <= 400 V
Aïïllament (UN
NE 20-315)): Ha de com
mplir
Re
esistència mecànica
m
(U
UNE 20-315
5): Ha de co
omplir
Re
esistència al
a foc (UNE 20-315): H
Ha de complir
Te
emperatura
a: <= 25°C
Quan té conn
nexió a terra
a, ha d'esta
ar construït de forma qu
ue quan s'inntrodueixi la
a
q la cone
exió als con tactes que tenen
clavilla, la connexió a terra s'establ eixi abans que
te
ensió.

ntar
9.. Polsador de 6, 10, ò 16 A del tiipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a mun
su
uperficialm
ment.

9.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
cs de col·loccació següe
ents:
S''han considerat els lloc
- A la intempèrie
- A l'interior
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
CA
Ha
a d'estar format per un
na base am b borns de connexió, mecanisme
m
e de contactte,
dispositiu de fixació a la caixa, i acccessoris em
mbellidors d'acabat form
mat per plac
ca (per
en
ncastar) o de
d placa i ca
aixa (col·loccació superrficial).
Ha
a de tenir un
u aspecte uniforme
u
i ssense defec
ctes.
La
a base, la caixa
c
i placa
a d'acabat, h
han de ser aïllants.
Ell comandam
ment d'accio
onament ha
a de ser manual.
Ells borns, elss contactes amb els co
onductors i les parts metàl·liques ffuncionals han
h
d'èsser de material antic
corrosiu.
es parts me
etàl·liques dels
d
mecani smes han de
d ser inacc
cessibles.
Le
Ha
a de complir les condic
cions reque
erides per la
a DF.
Te
ensió nomin
nal (UNE-EN 60669): 2
230 V
Frreqüència: 50
5 Hz
Re
esistència a l'envellime
ent (UNE-E
EN 60669): Ha
H de comp
plir
Re
esistència a l'aïllamentt i rigidesa d
dielèctrica (UNE-EN
(
60
0669): Ha dde complir
Re
esistència als
a esforços
s mecànics,, elèctrics i tèrmics (UN
NE-EN 606669): Ha de complir
c
Ca
apacitat dels borns (UN
NE-EN 606
669):

8.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
L'endoll ha de portar de forma inde
eleble i ben visible les dades
d
segü ents:
- IIdentificació
ó del fabrica
ant o marca
a comercial
-T
Tensió d'alimentació
- IIntensitat
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.

+-----------------------------------------------------+
¦I
I nominal (A)
(
¦
6
¦
10
¦
10
¦
¦---------------¦------------¦------------¦-----------¦
¦S
Secció (mm2
2)
¦ 0,75
5 - 1,5 ¦
1 - 2,5 ¦ 1,5 - 4 ¦
+-----------------------------------------------------+

T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
8.3.- UNITAT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid

No
ombre de maniobres
m
(UNE-EN 60
0669): >= 40000
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A LA INTEMPÈRIE:
a placa ha d'incloure
d
la
a membrana
a elàstica i ha de dur fo
orats per a collar-la a la caixa
La
m
mitjançant vissos.
Ells visos de fixació
f
de la
a placa a la
a caixa han de ser de material
m
antiicorrosiu.
Grau de protecció de l'e
envoltant (U NE 20-324)): >= IP-245
5
a caixa ha de
d portar orrificis roscatts per a l'en
ntrada de tubs.
La




10
0. Placa i marc
m
per a 1, 2, 3 ò 4 e
elements, de
d plàstic blanc,
b
de ccolor o bico
olor, i
de
el tipus 2 ò 3.



10
0.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Co
onjunt form
mat per un bastiment i u
una placa que serveix per
p a muntaar un, dos, tres
t
o
qu
uatre mecan
nismes a la
a caixa corre
esponent.
Ell bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa pe
er mitjà de cargols o grapes.
Ell mecanism
me ha de que
edar immob
bilitzat entre
e el bastime
ent i la placaa, de manera que
aq
questa placca quedi sub
bjecta a pre
essió sobre el bastimen
nt i adossadda al param
ment.
Ta
ant el bastim
ment com la
a placa han
n de corresp
pondre al tip
pus o a la sèèrie de
m
mecanismes escollits.
Ha
cions reque
erides per la
a DF.
a de complir les condic

A L'INTERIO
OR:
La
a placa aïlla
ant ha de po
ortar un disp
positiu per a fixació sobre el bastiidor de supo
ort.
Aq
quest s'ha de
d subjecta
ar a la caixa mitjançant visos.
La
a caixa ha de
d portar orrificis norma
als o roscats
s per a l'enttrada de tubbs.
9.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
Ells polsadorss han de po
ortar les ind icacions se
egüents (UN
NE-EN 606669):
- IIntensitat asssignada (A
A)
-T
Tensió assignada (V)
-N
Naturalesa del corrent
-N
Nom del fab
bricant o ve
enedor resp onsable, marca de fàb
brica o d'ideentificació
-R
Referència
-S
Símbol de la construcc
ció de la disstància de l'apertura de
els contactees, si s'esca
au
-G
Grau de pro
otecció conttra la penettració de co
ossos estran
nys
-G
Grau de pro
otecció conttra la penettració de l'aigua
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.

0.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
10
Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes.
10
0.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
0.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
10
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE 20315:1
1994 Base de corriente
e y clavijas para usos domésticos
d
s y análogos
s.

9.3.- UNITAT
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
9.4.- NORMA

11
1. Caixes per
p a quadrres de com
mandament i protecció
ó.
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE-EN 606
669-1:1996 Interruptore
es para insttalaciones eléctricas
e
fij as, doméstticas y
nálogas. Pa
arte 1: Presc
cripciones g
generales.
an
UNE-EN 609
947-3:2000 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 3: Interruuptores,
se
eccionadore
es, interrupttores-seccio
onadores y combinado
os fusibles.

11
1.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
S''han de con
nsiderar els materials ssegüents:
-A
Antixoc
-A
Autoextingib
ble
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
La
a caixa ha d'estar
d
form
mada per un cos, uns perfils de sup
port de meccanismes fix
xats al
co
os i una tapa, amb portta o sense.
Ha
u aspecte uniforme
u
i ssense defec
ctes.
a de tenir un
La
a tapa ha de
e ser del mateix materrial que la ca
aixa i ha de
e portar unees obertures
s, amb
ta
apetes extra
aibles, per a fer accesssibles els ele
ements de maniobra. H
Ha d'anar fixada al
co
os mitjançan
nt cargols.
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La
a part de la caixa on s'hagi d'allotjjar l'interrup
ptor de control de potènncia, ha de portar
un
n orifici de precintat
p
i un anagrama
a d'homolog
gació UNES
SA.
Ha
a de portar empremtes
s laterals de
e ruptura pe
er al pas de tubs.
Ha
o
per a la seva fixa
ació.
a de tenir orificis
Am
mplària del perfil: 35 mm
m
Distància enttre el perfil i la tapa (DIIN 43880): 45
4 mm
m
aïlla
ant (UNE 21 -305): A
Classe del material




CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
La
a caixa ha d'estar
d
form
mada per un cos, uns perfils de sup
port de meccanismes fix
xats al
co
os i una tapa, amb portta o sense.
Ha
u textura uniforme
u
i ssense defec
ctes.
a de tenir una
Ell cos ha de portar regle
eta de bornss per a connectar neuttres o terress i ha d'oferrir la
po
ossibilitat de
e connectarr-hi altres ca
ables.



PL
LÀSTIC:
Ell cos ha de ser de plàs
stic i ha de p
portar emprremtes de ruptura per aal pas de tu
ubs i
orrificis per a la seva fixa
ació.
La
a tapa ha de
e ser del mateix materrial que el co
os i ha de portar
p
fileress d'oberture
es per a
fe
er accessible
es els meca
anismes de
e maniobra, amb una ta
apeta extraiible per filerra com a
m
mínim. Ha d'a
anar fixada al cos.
La
a porta ha de
d ser del mateix
m
mate
erial que la resta
r
i ha de
e tancar perr pressió.

AIXES AUT
TOEXTINGIBLES:
CA
Re
esistència a la flama (U
UNE-EN 60
0707): Autoe
extingible
Sii té porta, ha de ser de
el mateix ma
aterial que la
l resta i ha
a d'anar fixaada als visos de
fixxació de la tapa.
t
Ha de
e tancar perr pressió.
Grau de protecció amb porta
p
(UNE 20-324): >= IP-425
e porta (UN
NE 20-324): >= IP-405
Grau de protecció sense
1.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
11

METÀL·LICA
A:
M
a tapa ha d''ésser de xa
apa d'acer p
protegit amb pintura an
nticorrosivaa interiormen
nt i
La
exxteriorment i ha de porrtar fileres d
d'obertures per
p a fer ac
ccessibles eels mecanismes de
m
maniobra am
mb una tapeta extraible
e per filera.
Ha
a de portar un sistema
a de fixació amb el cos.
Ell cos ha de ser de xapa
a d'acer pro
otegida amb
b pintura an
nticorrosiva interiormen
nt i
exxteriorment.
Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm

ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.
11
1.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.

ER A ENCA
ASTAR:
PE
Ha
a de portar obertures per
p al pas d
de tubs.
La
a porta i el bastiment
b
han
h de ser d
de xapa d'acer protegid
da amb pinttura anticorrosiva
interiorment i exteriorme
ent i ha de ttancar per pressió.
p
Am
mplària del perfil: 35 mm
m
Distància enttre el perfil i la tapa (DIIN 43880): 45
4 mm
Grau de protecció amb tapa
t
i porta
a (UNE 20-3
324): >= IP-425
t
(UNE 2
20-324): >=
= IP-405
Grau de protecció amb tapa

1.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
11
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002

12
2. Caixes per
p a quadrres de distrribució amb o sense porta.

PE
ER A MUNT
TAR SUPERFICIALME
ENT:
Ha
a de portar empremtes
s de ruptura
a per al pas
s de tubs i orificis per a la seva fixa
ació.

12
2.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS

AM
MB PORTA
A:
La
a tapa ha de
e ser del mateix materrial que el co
os i ha de portar
p
fileress d'oberture
es per a
fe
er accessible
es els meca
anismes de
e maniobra, amb una ta
apeta extraiible per filerra com a
m
mínim. Ha d'a
anar fixada al cos.
La
a porta ha de
d ser de xa
apa d'acer p
protegida am
mb pintura anticorrosivva interiorm
ment i
exxteriorment i ha de tancar per presssió.

S''han considerat els ma
aterials segü
üents:
-P
Plàstic
-M
Metàl·lic
-P
Plàstic i me
etàl·lic
S''han considerat els tipu
us de col·lo cació següe
ents:
-P
Per a encasstar
-P
Per a munta
ar superficia
alment

PL
LÀSTIC-ME
ETÀL·LICA AMB PORT
TA:
La
a tapa ha de
e ser del mateix materrial que el co
os i ha de portar
p
fileress d'oberture
es per a
fe
er accessible
es els meca
anismes de
e maniobra, amb una ta
apeta extraiible per filerra com a
m
mínim. Ha d'a
anar fixada al cos.
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GRAU DE PR
ROTECCIÓ ANTIDEFLAG
A
GRANT:
enir orificis ro
oscats per all pas de tubs
s.
El cos ha de te
emperatura d'autoinflama
d
ació (T): 300 <= T <= 450
0°C
Te
Grup d'explosió (UNE 20-3
320): IIB

2.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
12
ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.

GRAU DE PR
ROTECCIÓ NORMAL,
N
ES
STANCA O ANTIHUMITA
A
AT:
p
empremtes de rupttura per al pa
as de tubs.
El cos ha de portar

12
2.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT

ROTECCIÓ ANTIHUMITA
A
AT:
GRAU DE PR
ntre la tapa i el cos hi ha d'haver un j unt d'estanquitat.
En

Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
LASTIFICAD
DA:
PL
El cos i la tapa
a han de ser d'acer embo
otit plastificatt.
a han d'estarr protegits intteriorment i exteriorment
e
contra la coorrosió.
El cos i la tapa
a tapa ha de portar sistem
mes de fixacció al cos mitjjançant cargols, i aquestss han de serr de
La
material antico
orrosiu.

2.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
12

13
3. Caixes de
d derivació
ó.
LÀSTIC:
PL
La
a tapa ha de portar un sis
stema de fixa
ació amb el cos.
c
Re
esistència a la flama (UN
NE-EN 60707
7): Autoextingible

13
3.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
aterials segü
üents:
S''han considerat els ma
-P
Plàstic
-F
Fosa d'alum
mini
-P
Planxa d'accer
-P
Plastificat
S''han considerat els gra
aus de prote
ecció següe
ents:
-N
Normal
-E
Estanca
-A
Antihumitat
-A
Antideflagra
ant

LANXA:
PL
El cos i la tapa
a han d'estarr protegits intteriorment i exteriorment
e
contra la coorrosió.
a tapa ha de portar sistem
mes de fixacció al cos mitjjançant cargols, i aquestss han de serr de
La
material antico
orrosiu.
OSA D'ALUM
MINI:
FO
La
a tapa ha de portar sistem
mes de fixacció al cos mitjjançant cargols, i aquestss han de serr de
material antico
orrosiu.
3.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINISTR
S
RAMENT I EMMAGATZE
EMATGE
13
ubministrame
ent: En caixe
es.
Su
Em
mmagatzematge: En lloc
cs protegits ccontra els imp
pactes, la plu
uja, les humiitats i dels ra
aigs del
so
ol.

CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
La
a caixa ha d'estar
d
form
mada per un cos i una tapa. Ha de tenir un asspecte unifo
orme i
se
ense defecttes.
Quan és per a encastar, el cos ha d
de portar aletes o supe
erfícies d'anncoratge.
ent, el cos ha
h de portarr orificis perr a la seva fixació.
Quan és per a muntar supeficialme
E 20-324):
Grau de protecció (UNE

13
3.3.- UNITAT
T I CRITERIS
S D'AMIDAM
MENT
nitat d'amida
ament de l'ele
ement necesssària subministrada a l'o
obra.
Un

+------------------------------------------------------------------+
¦
Tipus
¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦M
Material
¦ Norm
mal
¦ Est
tanca ¦ An
ntihumitat ¦Antidefla
agrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦
¦P
Plàstic
¦>= IP
P-405 ¦>= I
IP-535 ¦ >=
> IP-545 ¦
¦
¦P
Plastificad
da
¦>= IP
P-517 ¦>= I
IP-537 ¦ >=
> IP-547 ¦
¦P
Planxa d'ac
cer ¦>= IP
P-517 ¦>= I
IP-537 ¦ >=
> IP-547 ¦ >= IP-5
557
¦
¦F
Fosa d'alum
mini ¦>= IP
P-517 ¦>= I
IP-537 ¦ >=
> IP-547 ¦ >= IP-5
557
¦
+------------------------------------------------------------------+

3.4.- NORMA
ATIVA DE CO
OMPLIMENT
T OBLIGATO
ORI
13
eal Decreto 842/2002
8
de
e 2 de agosto
o, por el que se aprueba el Reglamennto Electrotécnico de
Re
Ba
aja Tensión. REBT 2002
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Els punts de situació
s
de les caixes gen
nerals de pro
otecció han de
d ser de trànnsit general i de fàcil
acccès.
La
a situació ha de ser la mé
és propera p
possible a la xarxa
x
genera
al de distribuució i allunyada
d'a
altres instal.llacions, com la d'aigua, g
gas, telèfon, etc.
Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de
e protecció i mesura ha d'estar
d
situat a l'interior
d'e
envoltants de
e doble aillam
ment.
Pe
er a intensita
ats més grans de 630 A, ha de haver--se disposat en armaris m
metàl.lics
prrecintables, que
q allotgin l'Interruptor G
General Auto
omàtic i els Transformado
T
ors de Mesura.
Si s'escau ha de tenir tamb
bé el rellotge
e de canvi de
e tarifa.
d
fet am
mb conductors de coure V750,
V
classee 2 rígid.
El cablejat del conjunt ha d'estar
750, de classse 5 flexible, de 4
Els conductorss dels circuïtts secundariss han de ser de coure V7
mm2 de secció mínima.
dentificat en tots dos extrems de mannera indeleble.
adascun delss conductors
s ha d'estar id
Ca
Le
es terminacio
ons del cable
ejat han de sser les adequ
uades.
L'iinterruptor General
G
Autom
màtic ha de sser tetrapola
ar.
Pe
er a intensita
ats més grans de 100 A, els relès tèrm
mics de l'Inte
erruptor Geneeral Automàtic han
de
e permetre un marge de regulació de
e 0,8 a 1 de la
a intensitat nominal.
n
Els colors de les cobertes dels conducctors han de ser: negre, marró
m
i gris pper a les fase
es i blau
el neutre.
pe
En
n el cas de conjunts
c
de mesura
m
i prottecció T-20 i T-30, les pla
atines de couure han de mantenir
m
less condicionss d'aïllament indicades a la R.U. 1410
0A.
Le
es caixes han
n de ser de doble
d
aïllame
ent (material aïllant class
se II-A) de poolièster reforç
çat,
au
utoextinguibles.
El Dispositiu Privat
P
de Com
mandament i Protecció ha de constarr d'un Relè D
Diferencial ge
eneral i
una protecció magnetotè
èrmica per a cadascun de
els circuïts in
nteriors.
d'u
Ca
ap material no
n han de presentar perilll d'incendi per la resta de
e materials ddel seu voltant.
Els interruptorrs del quadre
e general de protecció ha
an d'estar ide
entificats mitj ançant una etiqueta
e
n s'indiqui a quina
q
línia prrotegeix.
on
Re
esistència de
e l'aïllament (UNE-EN 60
0669): Ha de
e complir
Re
esistència mecànica
m
(UN
NE-EN 60669
9): Ha de com
mplir
Te
emperatura màxima
m
de servei
s
dels òrrgans metàl.lics de contro
ol manual: 555ºC
Te
emperatura màxima
m
de servei
s
dels òrrgans no metàl.lics de co
ontrol manuaal: 65ºC
Ca
aracterístiques dels components:

14
4. Conjunt de
d protecció
ó i mesura p er a compta
adors trifàsics, per a co
ol.locar
su
uperficialme
ent.

14
4.1.- DEFINIC
CIÓ I CARAC
CTERÍSTIQU
UES DELS ELEMENTS
E
erat els tipus següents:
S'han conside
T-2
-T
-T
T-20
-T
T-30
(T
TMF-10)
ARACTERÍS
STIQUES GE
ENERALS:
CA
Els conjunts de protecció i mesura esta
an formats pels
p
següents
s componentts:
Caixes modu
ulars amb do
oble aïllamen
nt
-C
-U
Unions modu
ulars
-T
Tapes laterals
-P
Plaques de muntatge
m
-E
Elevadors su
uplements de
e plaques
-C
Carrils de fixació per l'inte
erruptor auto
omàtic i el differencial
-F
Finestra delss automàtics
-B
Bases corren
nt contínua
-N
Neutre seccionable
-B
Borns bimetà
àl.lics
- Interruptor au
utomàtic
- Interruptor diiferencial
Peça per a cobrir
c
els born
ns
-P
-B
Born de conn
nexió a terra
-C
Cable elèctric
-T
Terminal de pressió, de pre-aïllament
p
t
-D
Dispositius de
d ventilació
-C
Conjunt de fixació mural
-C
Cargol de fixxació
-C
Canal pels ca
ables
Els tipus T-20 i T-30 han de
d tenir tamb
bé els següen
nts compone
ents:
Relé d'emisssió
-R
-R
Relé diferenccial auxiliar
-R
Regleta de comprovació
c
-P
Pletines de coure
c
-P
Perfils de fixa
ació mural
-F
Femella de fiixació perfil i caixa
Ha
a d'estar con
nstituït per en
nvolvent i tal lacircuïts fus
sibles, amb caixa
c
de derivvació o unita
at
d'e
embarrat per a connexió amb el conj unt prefabric
cat per a cen
ntralització dee comptadorrs.
L'e
envolvent ha
a de ser de material
m
aïllan
nt de clase A i autoexting
guible.
La
a cara frontal ha de ser trransparent i precintable.
Le
es parts interriors han de ser accessib
bles per l'esm
mentada cara
a frontal.
Pe
er a cada fasse s'ha de dis
sposar d'un ttallacircuïts fusible
f
de la classe GT.
Ha
a d'estar con
nstituïda per una base aïlllant, borns de
d connexió de conductoors i un dispo
ositiu de
fixxació a la caiixa de mecan
nismes.
Ha
a de tenir un
n aspecte uniiforme i sensse defectes.
Le
es parts metà
àl·liques del mecanisme no han de ser accessible
es.

+---------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Línia tr
rifàsica
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Pot.màx.ad
dm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 12
25 ¦ 160 ¦ 200 ¦
¦ conjunt pr
rot.¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ i mesura (kW)¦
¦
¦
¦
(
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 / 230 V ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Pot.màx.ad
dm. ¦12,5¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦31,5
5¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 8
80 ¦ 100 ¦ 125 ¦
¦
¦ conjunt pr
¦
¦
¦
¦
¦
rot.¦
¦
¦
¦
¦
¦
(
¦
¦
¦ i mesura (kW)¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 230 / 132 V ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ Prot.dif.¦ 63 ¦ 63 ¦ 63 ¦
transf
formador to
oroidal
¦
¦ int.nom. (A)
¦
¦
¦
(
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Prot.dif.
¦
300 per a força i 30
3 per a la
a resta de receptors
¦
¦ sensib.(mA
¦
A) ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.genera
al ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 40
00 ¦ 400 ¦ 400 ¦
¦
ns. ¦
¦
¦
¦
¦ aut.-Inten
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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¦ nominal (A
A) ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------------------------------------------------¦
¦¦ Int.genera
al ¦ 4,5¦4
4,5 ¦ 4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 2
20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦
¦ aut.-Poder
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
r
¦
¦
¦
¦
¦
¦
kA) ¦
¦
¦
¦ de tall (k
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.genera
al ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 25
50 ¦ 315 ¦ 400 ¦
¦ aut-Tèrmic
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
c(A)¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.genera
al ¦ 5 veg
gades la in
ntensitat de
d regulaci
ió tèrmica,
, actuant en
e
¦
¦ aut-magn.(
¦
(A) ¦ un te
emps <= 0,0
02s
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Conjunt
¦ T2-¦ T2-¦ T2 ¦ T20¦ T20
0¦ T20¦ T20
0¦ T30 ¦ T3
30 ¦ T30 ¦ T30 ¦
¦ mesur.tipu
¦
¦
us ¦ T1 ¦ T1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ Conjunt
¦
16
6/10 mm2
¦
20x5/
/15x5
¦
30x
x6/20x5
¦
¦ mes.cablej
jat ¦
¦
¦
---------------------------------------------------------------------------¦
¦¦ Tallacircu
uits¦ 80 ¦ 100¦ 100 ¦ 160¦ 200
0¦ 250¦ 250
0¦ 250 ¦ 31
15 ¦ 630 ¦ 630 ¦
¦
¦ seg-fusibl
¦
¦
¦
les(A)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------------------------------------------------¦
¦¦
¦ Tallacircu
uits¦
DI
IN 0
¦
DIN 1
¦
DIN 3
¦
¦
¦ segur.-bas
¦
ses ¦
+---------------------------------------------------------------------------+


ga
arantizar la seguridad. Protección contra los efectos térm
micos.
UNE-EN 608
898-1:2004 Accesorioss eléctricos. Interruptore
es automátticos para
instalacioness doméstica
as y análoga
as para la protección
p
contra
c
sobreeintensidade
es.
arte 1: Interrruptores au
utomáticos para funcio
onamiento en
e corriente alterna.
Pa



15
de planxa
5. Llum dec
coratiu de forma circ ular o recta
angular, am
mb xassís d
d''alumini an
noditzat o de
d material plàstic, am
mb o sense
e òptica, am
mb o sense
e
diifusor, per a làmpade
es fluoresce
ents comp
pactes, halo
ogenes o in
ncandesce
ents i
pe
er a encasttar.

15
5.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
S''han considerat els tipu
us següentss:
-L
Lluminàriess amb equip
p convencio
onal o electrrònic integra
at a dins deel llum o ado
ossat al
co
os del llum
-L
Lluminàriess amb equip
p convencio
onal o electrrònic separa
at del cos d el llum
-L
Lluminàriess sense equ
uip electròniic
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a de tenir un
u aspecte exterior
e
unifforme i sens
se defectes
s.
No
o ha de ten
nir cantells afilats
a
o aresstes vives que
q puguin, durant la innstal·lació, ús
no
ormal o man
nteniment, suposar un s risc per als
a usuaris o pels elemeents de la
instal·lació qu
ue l'envolte
en.
a de tenir la
a resistència
a mecànica
a suficient i ha d'estar construït
c
dee manera qu
ue pugui
Ha
su
uportar, sen
nse precauc
cions especcials, les con
ndicions d'ú
ús, muntatg e i manteniment.
Ells dispositiu
us de suport i fixació ha
an de ser mecànics
m
i re
egulables.
Ells borns de connexió han
h d'estar m
marcats o numerats.
n
a de portar un born ma
Ha
arcat de forrma indeleble amb el símbol "Terra
ra"
To
ots els mate
erials aïllants protectorrs contra xo
ocs elèctrics
s i que manttenen les parts
acctives a la posició
p
prev
vista, han de
e ser autoex
xtingibles.
La
a lluminària ha d'estar dissenyada
a i construïd
da de manera que un ccop instal·la
ada i
ca
ablejada per a un ús no
ormal, així ccom en les operacions
s normals dee mantenim
ment, les
pa
arts elèctriccament activ
ves siguin in
naccessible
es.
To
ots els components de
e l'equip elècctric han de
e ser resiste
ents a la hu mitat, la calor i la
co
orrosió. Han
n de ser com
mpatibles e
entre sí, i co
ompatibles amb
a
el tipuss i potència de la
làmpada o là
àmpades qu
ue admet la lluminària.
n cas de falllada, cap component
c
d
de l'equip elèctric,
e
ha d'emetre
d
flaames ni gas
sos
En
inflamables.
er l'interior d
de la lluminà
ària han de ser llisos, eexempts d'a
arestes
Ells passos de cables pe
vivves, aspresses, rebaves i anàlegs,, que puguin provocar l'abrasió dee la coberta o de
l'a
aïllament de
el cablejat.
No
o hi poden haver cargo
ols amb pun
nta o d'altre
es elements
s similars quue penetrin a dintre
de
els passos de
d cables.
Ell cablejat intern ha d'es
star fet amb
b conductorrs del tipus, qualitat i seecció adequ
uats, de

4.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
14
Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
Ell conjunt ha
a de portar una
u placa o
on de forma indeleble i ben visible , s'indiquin les
da
ades següe
ents:
-M
Marca i fabrricant
-T
Tipus
-T
Tensió nom
minal en V
- IIntesitat nom
minal en am
mpers de less bases porrtafusibles
-A
Anagrama d'homologa
d
ació UNESA
A
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.
14
4.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
4.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
14
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE-EN 606
669-1:1996 Interruptore
es para insttalaciones eléctricas
e
fij as, doméstticas y
an
nálogas. Pa
arte 1: Presc
cripciones g
generales.
UNE-EN 609
947-3:1994 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 3: Interruuptoresse
eccionadore
es y combin
nados fusiblles.
UNE 20460-4
4-42:1990 Instalacione
es eléctricas
s en edificio
os. Parte 4: Protección para
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m
manera que pugui suportar la potèn
ncia d'entra
ada en ús no
ormal.
L'aïllament ha de ser d'u
un material capaç de suportar
s
la te
ensió i la teemperatura màxima
a la que pugu
ui estar sotm
mès, sense
e que afecti a la segure
etat i mentree que estigu
ui
orrectamentt instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació
d
ó.
co
Sii la lluminàrria ve cablejjada de fàb
brica, alesho
ores han d'e
estar fetes ttotes les
co
onnexions in
nternes, i únicament h i ha d'haverr accessible
es els bornss de connex
xió a la
xa
arxa.
En
n el cableja
at intern, el conductor
c
d
de color verrd-groc s'ha de fer servvir únicamen
nt per a
les connexion
ns de terra. La resta de
e conductors han de seguir el coddi de colors
no
ormalitzats, es a dir, el conductor neutre ha de
d ser de co
olor blau claar, i els conductors
de
e fase pode
en ser de co
olor marró, g
gris o negre
e.
Ha
an de comp
plir les cond
dicions de riigidesa elèc
ctrica, torsió
ó i resistènccia mecànic
ca.
Te
ensió nomin
nal d'alimen
ntació (transsformador): 230 V
Frreqüència: 50
5 Hz
Grau mínim de
d protecció
ó (UNE 203
324): IP-20X
X
Aïïllament (RE
EBT): Class
se I, II o III
So
obre la llum
minària, i de manera cla
ara i indeleb
ble, hi ha d'h
haver marccada la segü
üent
informació:
Marques que
e s'han de veure
v
duran
nt la substitu
ució de les làmpades i ser visibles
s des de
M
l'e
exterior de la lluminària
a o darrera d
de la tapa que
q s'hagi de
d treure al substituir le
es
làmpades i amb les làmpades trete
es:
Potència asssignada o indicació
i
de
el tipus de là
àmpades que admet laa lluminària
-P
M
Marques que
e s'han d'ob
bservar dura
ant la instal·lació de la lluminària i han de serr visibles
es de l'exterior d'aques
sta, o darrerra d'una coberta o partt que s'hagii de treure per
p la
de
se
eva instal·la
ació:
-M
Marca d'orig
gen (marca registrada,, marca del fabricant o del nom deel venedor
re
esponsable))
-T
Tensió o ten
nsions assignades en volts
-L
Les lluminàries de clas
sse II han de
s
norm
malitzat corrresponent
e portar el símbol
-L
Les lluminàries de clas
sse III han d
de portar el símbol normalitzat corrresponent
-N
Número de model del fabricant
f
o referència del
d tipus
-M
Marcat del borns
b
M
Marques que
e s'han de veure
v
desprrés de la ins
stal·lació de
e la lluminàrria i han de ser
d l'exteriorr, tant quantt la lluminàrria està mun
ntada o insttal·lada amb les
vissibles des de
làmpades en
n posició com
m en l'ús no
ormal:
Temperaturra ambient assignada
a
m
màxima
-T
-X
Xifres del co
odi del grau
u de proteccció IP
-D
Distància mínima
m
als objectes
o
il·lu
uminats




de
e la caixa
-P
Per mitjà de
e cables elè
èctrics que ssurten de la
a caixa i es connecten a la xarxa des
d de
l'e
exterior
-P
Per mitjà d'una regleta de connexxió integrada
a al cos de la caixa
La
a potència màxima
m
del balast ha d
de ser igual o inferior a la potènciaa màxima
d'entrada dells circuits ba
alast-làmpa
ada, especifficada en ells annexes III i IV del Real
R
ecreto 838//2002, en fu
unció de la sseva catego
oria.
De
Ha
a de portar el marcatge CE, col.lo
ocat de form
ma visible i indeleble, dde conformittat amb
el que dispossa el Real Decreto
D
838
8/2002.



LUMINÀRIE
ES AMB EQ
QUIP CONV
VENCIONAL O ELECT
TRÒNIC INT
TEGRAT O
LL
AD
DOSSAT AL
A COS DEL
L LLUM:
Sii l'equip està integrat a dintre del ccos del llum
m, aleshores
s la carcasssa de la llum
minària
ha
a de tenir un
n espai per al seu allottjament.
Sii l'equip està adossat al
a cos del llu
um, aleshorres aquest ha
h d'estar m
muntat a l'in
nterior
d'una caixa fixada mecà
ànicament a la carcass
sa de la llum
minària. Less connexions entre
equip i la lluminària han
n d'estar fettes.
l'e
LL
LUMINÀRIE
ES AMB EQ
QUIP CONV
VENCIONAL O ELECT
TRÒNIC SE
EPARAT DE
EL COS
DEL LLUM:
L'equip electrònic ha d'e
estar munta
at a dintre d''una caixa que
q es fixa dde manera
nària.
independent de la llumin
es connexio
ons entre l'e
equip i la llu
uminària pod
den estar fe
etes o bé ess poden fer al
Le
m
moment d'insstal·lar el llu
um, en qual sevol cas, els
e borns ha
an d'estar m
marcats en ambdós
elements o bé
b el sistema de conne
exió es tal que només admet
a
una pposició de
m
muntatge.
LL
LUMINÀRIE
ES SENSE EQUIP ELE
ECTRÒNIC
C:
Ha
a d'incorporar un equip
p elèctric co
omplert: porrtalàmpades
s i regletes de connexió.
15
5.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
A l'embalatge
e hi han de constar less dades seg
güents:
-N
Nom del fab
bricant o ma
arca comerrcial
-T
Tensió nom
minal d'alime
entació
-N
Número de model o referència tip
pus
-P
Potència no
ominal
Sii la lluminàrria necessita
a equip elecctrònic per al seu funcionament, aaleshores aquest
s'ha de subm
ministrar amb la lluminà
ària.
n les luminà
àries amb equip
e
auxilia
ar, el subministrador ha
a de dispossar del certifficat que
En
de
eclari la pottència total del conjunt (làmpada-e
equip auxilia
ar).
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.

LL
LUMINÀRIE
ES AMB EQ
QUIP CONV
VENCIONAL O ELECT
TRÒNIC:
Ha
a d'incorporar un equip
p auxiliar co
omplert form
mat per porttalàmpadess, reactància
a
co
onvencional o electrònica, conden
nsador per a la correcc
ció del factoor de potènc
cia (per
a equips convencionals)) i dispositiu
u arrencado
or (si és nec
cessari). Totts els comp
ponents
e l'equip auxiliar han de
e ser comp atibles entrre sí, i comp
patibles ambb el tipus i potència
p
de
de
e la làmpad
da o làmpad
des que adm
met la llumin
nària.
La
a connexió de l'equip amb
a
la xarxa
a s'ha de po
oder fer d'alguna de m
maneres seg
güents:
-P
Per mitjà un
na entrada de
d cables a
amb premsa
aestopa perr a fer la connnexió a l'in
nterior

15
5.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
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Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
5.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
15
NORMATIVA
A GENERAL
L:
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
*U
UNE-EN 60598-1:2001 Luminariass. Parte 1: Requisitos
R
generales
g
y ensayos.
*U
UNE-EN 60598-2-2:199
97 Luminarrias. Parte 2:
2 Requisitos particularres. Sección
n 2:
Lu
uminarias empotradas
e
.
Re
eal Decreto
o 838/2002, de 2 de ag
gosto, por el que se esttablecen loss requisitos
s de
efficiencia ene
ergética de los balasto
os de lámpa
aras fluoresc
centes.
LL
LUMINÀRIE
ES AMB EQ
QUIP CONV
VENCIONAL A. F. I LÀ
ÀMPADES F
FLUORESC
CENTS:
*U
UNE-EN 60920:1994 Balastos
B
parra lámparas
s fluorescen
ntes tubularres. Prescrip
pciones
ge
enerales y de
d segurida
ad.
*U
UNE-EN 60921:1994 Balastos
B
parra lámparas
s fluorescen
ntes tubularres. Prescrip
pciones
de
e funcionam
miento.


Ell xassís ha de portar orificis per a permetre la
a fixació directa al sosttre, a la parret, o bé
pe
er anar susp
pés d'un ca
arril portant o pendular..
Ells borns de connexió han
h d'estar m
marcats o numerats.
n
Ha
arcat de forrma indeleble amb el símbol "Terra
ra"
a de portar un born ma
To
ots els mate
erials aïllants protectorrs contra xo
ocs elèctrics
s i que manttenen les parts
acctives a la posició
p
prev
vista, han de
e ser autoex
xtingibles.
La
a planxa ha
a de portar proteccions
p
de goma per
p als cable
es que la traavessen.
En
n condicion
ns de fallada
a, no han d''emetre flam
mes ni gaso
os inflamabl es.
Ha
an de comp
plir les cond
dicions de riigidesa elèc
ctrica, torsió
ó i resistènccia mecànic
ca.
Te
ensió nomin
nal d'alimen
ntació: 230 V
Frreqüència: 50
5 Hz
Grau mínim de
d protecció
ó (UNE 203
324): IP-20X
X
bles de con
nnexió a la xarxa
x
d'alim
mentació (UN
NE 21031): Classe
Qualitat mínima dels cab
A0
05VV-F
Aïïllament (RE
EBT): Class
se I



16
6.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
Ca
ada llum ha
a de portar marcades
m
d
de forma ind
deleble i ben visible less dades seg
güents:
-N
Nom del fab
bricant o ma
arca comerrcial
-T
Tensió nom
minal d'alime
entació
-G
Grau de pro
otecció
-N
Número de model o referència tip
pus
-P
Potència no
ominal
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.

LL
LUMINÀRIE
ES AMB EQ
QUIP ELECT
TRÒNIC I LÀMPADES
L
S FLUORES
SCENTS:
*U
UNE-EN 60928:1997 Aparatos
A
au xiliares parra lámparas. Balastos eelectrónicos
s
alimentados en corriente
e alterna pa
ara lámpara
as fluoresce
entes tubulaares.
es generale
es de segurridad.
Prrescripcione
*U
UNE-EN 60929:1994 Balastos
B
ele
ectrónicos alimentados
a
en corrientte alterna para
lámparas fluo
orescentes tubulares. P
Prescripciones de func
cionamientoo.
LUMINÀRIE
ES AMB EQ
QUIP ELECT
L
S DE DESC
CÀRREGA:
LL
TRÒNIC I LÀMPADES
*U
UNE-EN 60922:1998 Aparatos
A
au xiliares parra lámparas. Balastos ppara lámparas de
de
escarga (exxcepto de lá
ámparas fluo
orescentes tubulares). Requisitoss generales y de
se
eguridad.
*U
UNE-EN 60923:1997 Aparatos
A
au xiliares parra lámparas. Balastos ppara lámparas de
de
escarga (exxcepto lámp
paras fluoresscentes tub
bulares). Pre
escripcionees de
fu
uncionamien
nto.

6.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
16
Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
16
6.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002

16
6. Llums de
ecoratius adosables
a
amb làmpa
ades d'inca
andescènccia, de potè
ència
in
nferior o igu
ual a 100 W i portalàm
mpades E-1
14 o E-27.

6.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
16
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a d'incorporar un equip
p elèctric co
omplert: porrtalàmpades
s, cablejat iinterior i reg
gletes
de
e connexió.
La
a unió entre
e el difusor i el xassís h
ha de ser d'accionament simple, dde suspensiió lateral
im
manipulable
e per una so
ola persona
a.
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17
7.Llum esta
anc de form
ma quadrad
da o rectan
ngular, amb xassís dee planxa d''acer o
am
mb xassís de polieste
er, IP-54X, IP-55X o IP
P-65X, amb
b o sense d
difusor



17
7.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a de portar un born ma
arcat de forrma indeleble amb el símbol "Terra
ra
Ell conjunt de
e cables d'alimentació h
ha d'entrar per un extre
em i a travéés d'un
prremsaestop
pa.
To
ots els mate
erials aïllants que man tenen les parts
p
actives
s a la posiciió prevista, han de
se
er autoextin
nguibles.
Ells balasts han de ser re
esistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En
n condicion
ns de fallada
a, no han d''emetre flam
mes ni gaso
os inflamabl es.
Ells encebado
ors han de ser resisten
nts a la hum
mitat i als xo
ocs elèctricss, a la calor i al foc.
La
a potència màxima
m
del balast ha d
de ser igual o inferior a la potènciaa màxima
d'entrada dells circuits ba
alast-làmpa
ada, especifficada en ells annexes III i IV del Real
R
De
ecreto 838//2002, en fu
unció de la sseva catego
oria.
Ha
a de portar el marcatge CE, col.lo
ocat de form
ma visible i indeleble, dde conformittat amb
el que dispossa el Real Decreto
D
838
8/2002.
Ha
an de comp
plir les cond
dicions de riigidesa elèc
ctrica, torsió
ó i resistènccia mecànic
ca.
Te
ensió nomin
nal d'alimen
ntació: 230 V
Frreqüència: 50
5 Hz
Aïïllament elè
èctric: Class
se II
Re
educció de interferènc
cies radiolècctriques (UN
NE-EN 5501
14): Ha de ccomplir
M
Marques que
e s'han de veure
v
duran
nt la substitu
ució de les làmpades i ser visibles
s des de
l'e
exterior de la lluminària
a o darrera d
de la tapa que
q s'hagi de
d treure al substituir le
es
làmpades i amb les làmpades trete
es:
Potència asssignada o indicació
i
de
el tipus de là
àmpades que admet laa lluminària
-P
-M
Marca d'orig
gen (marca registrada,, marca del fabricant o del nom deel venedor
re
esponsable))
M
Marques que
e s'han d'ob
bservar dura
ant la instal·lació de la lluminària i han de serr visibles
es de l'exterior d'aques
sta, o darrerra d'una coberta o partt que s'hagii de treure per
p la
de
se
eva instal·la
ació:
-T
Tensió o ten
nsions assignades en volts
-N
Número de model del fabricant
f
o referència del
d tipus
-M
Marcat del borns
b
M
Marques que
e s'han de veure
v
desprrés de la ins
stal·lació de
e la lluminàrria i han de ser
d l'exteriorr, tant quantt la lluminàrria està mun
ntada o insttal·lada amb les
vissibles des de
làmpades en
n posició com
m en l'ús no
ormal:
Temperaturra ambient assignada
a
m
màxima
-T
-X
Xifres del co
odi del grau
u de proteccció IP
-D
Distància mínima
m
als objectes
o
il·lu
uminats
M
Marques que
e s'han de veure
v
duran
nt la substitu
ució de les làmpades i ser visibles
s des de
exterior de la lluminària
a o darrera d
de la tapa que
q s'hagi de
d treure al substituir le
es
l'e
làmpades i amb les làmpades trete
es:
-P
Potència asssignada o indicació
i
de
el tipus de là
àmpades que admet laa lluminària


-M
Marca d'orig
gen (marca registrada,, marca del fabricant o del nom deel venedor
re
esponsable))
M
Marques que
e s'han d'ob
bservar dura
ant la instal·lació de la lluminària i han de serr visibles
es de l'exterior d'aques
sta, o darrerra d'una coberta o partt que s'hagii de treure per
p la
de
se
eva instal·la
ació:
-T
Tensió o ten
nsions assignades en volts
-N
Número de model del fabricant
f
o referència del
d tipus
-M
Marcat del borns
b
M
Marques que
e s'han de veure
v
desprrés de la ins
stal·lació de
e la lluminàrria i han de ser
d l'exteriorr, tant quantt la lluminàrria està mun
ntada o insttal·lada amb les
vissibles des de
làmpades en
n posició com
m en l'ús no
ormal:
Temperaturra ambient assignada
a
m
màxima
-T
-X
Xifres del co
odi del grau
u de proteccció IP
-D
Distància mínima
m
als objectes
o
il·lu
uminats



LUMENERA
A SENSE DIFUSOR
D
N
NI REFLECT
TOR:
LL
Ha
a d'estar formada per:
-U
Un equip elèctric forma
at per tubs ffluorescents
s, portalàmpades, enccebadors,
re
eactàncies, condensadors AF i reg
gleta de con
nnexions
-U
Una regleta
a de planxa d'acer de fo
orma prismàtica, amb tapa estancca posteriorr i amb
orrificis que permetin la seva
s
fixació
ó adossada al sostre
-C
Connexionss de tots els
s elements e
en l'interior de la regletta
La
a regleta ha
a d'estar esm
maltada en blanc.
LL
LUMENERA
A AMB DIFUSOR CUB
BETA DE PLÀSTIC:
Ha
a d'estar formada per:
-U
Un equip elèctric forma
at per tubs ffluorescents
s, portalàmpades, enccebadors,
re
eactàncies, condensadors AF i reg
gleta de con
nnexions
-U
Un cos de poliester
p
refforçat amb ffibra de vidre en forma
a de cubeta i amb orific
cis que
pe
ermetin la seva
s
fixació adossada a
al sostre
-U
Un reflectorr metàl·lic en
e el fons de
el cos
-U
Una tapa-diifusor de metacrilat en forma de cubeta
c
que tanca
t
el coss amb junt estanc
e
m
mitjançant fixxació a pres
ssió
-C
Connexionss de tots els
s elements e
en la part posterior
p
dell reflector
17
7.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
En
n les luminà
àries amb equip
e
auxilia
ar, el subministrador ha
a de dispossar del certifficat que
de
eclari la pottència total del conjunt (làmpada-e
equip auxilia
ar).
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.
17
7.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
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17
7.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI




Fr
reqüència: 50 Hz
Su
uperfície il·luminada
i
a (m2):
+---------------------------------------------+
¦T
Tipus
¦Incand
descència ¦
¦Fluorescèn
ncia ¦
¦--------------¦---------------¦
¦--------------¦
¦F
Flux (lúmen
ns) ¦ de 12
20 a 175 ¦ de 175 a 300 ¦
¦S
S (m2)
¦
>=
= 28
¦
>= 60
¦
+---------------------------------------------+

Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
Re
eal Decreto
o 838/2002, de 2 de ag
gosto, por el que se esttablecen loss requisitos
s de
efficiencia ene
ergética de los balasto
os de lámpa
aras fluoresc
centes.
UNE-EN 609
968:1993 Lá
ámparas co
on balasto propio
p
para servicios
s
geenerales de
e
uminación. Requisitos de segurida
ad. (Versión
n oficial EN 60968:199 0)
ilu
UNE-EN 60155:1996 Arrrancadoress de encend
dido para lá
ámparas fluoorescentes
(ccebadores).
UNE-EN 609
928:1997 Ap
paratos auxxiliares para
a lámparas. Balastos e lectrónicos
e alterna pa
ara lámpara
as fluoresce
entes tubulaares.
alimentados en corriente
es generale
es de segurridad.
Prrescripcione

Au
utonomia (d
després de 24 h de càrrrega a la te
ensió nomin
nal d'alimenntació), (UNE
20
0062): >= 1 h
Grau mínim de
d protecció
ó de l'envol tant (UNE 20324):
2
IP-2
223
Aïïllament (RE
EBT): Class
se II A
8.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
18
Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
Ca
ada llum ha
a de portar marcades
m
d
de forma ind
deleble i ben visible less dades seg
güents:
-N
Nom del fab
bricant o ma
arca comerrcial
-T
Tensió nom
minal d'alime
entació
-G
Grau de pro
otecció
-N
Número de model o referència tip
pus
-P
Potència no
ominal
-D
Duració fun
ncionament
Ells fluoresce
ents han d'a
anar marcatss segons la
a UNE_EN 60-968:
6
-M
Marca d'orig
gen
-T
Tensió nom
minal
-P
Potència no
ominal
-F
Freqüència nominal
Ells cebadorss han d'anarr marcats se
egons l'UNE_EN 60-15
55:
-N
Nom del fab
bricant
-R
Referència
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.

18
8. Llums d''emergència i senyaliització ado
ossables am
mb làmpad
des incorpo
orades,
de
e dues horres d'auton
nomia, com
m a màxim.

18
8.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
nsiderar els tipus de làm
mpades seg
güents:
S''han de con
- IIncandescè
ència
-F
Fluorescènccia
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a d'incorporar acumula
adors de Ni -Cd estancs, dispositiu
us elèctrics de càrrega i
m
maniobra, lim
mitador de descàrrega,
d
ades i regle
eta de conneexions.
portalàmpa
Ell xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant
m
visos, i foratss o semienc
cunyats
pe
er a les entrrades de co
onductors e lèctrics.
To
ots els mate
erials aïllants protectorrs contra xo
ocs elèctrics
s i que manttenen les parts
acctives a la posició
p
prev
vista, han de
e ser autoex
xtingibles.
No
o han de te
enir un esca
alfament perrillós per al medi circum
mdant.
Ha
a d'incorporar un dispo
ositiu de de sconnexió preparat
p
pe
er a comanddament a distància.
Ells balasts han de ser re
esistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En
n condicion
ns de fallada
a, no han d''emetre flam
mes ni gaso
os inflamabl es.
Ells encebado
ors han de ser resisten
nts a la hum
mitat i als xo
ocs elèctricss, a la calor i al foc.
Ha
an de comp
plir les cond
dicions de riigidesa elèc
ctrica, torsió
ó i resistènccia mecànic
ca.
Le
es bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.
e
.
Ha
uer funciona
ar a una tem
mperatura màxima
m
de 70°C
7
durantt 1 h.
an de pogu
Po
otència nom
minal:

18
8.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
8.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
18
A GENERAL
L:
NORMATIVA
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE 72550:1
1985 Alumb
brado de em
mergencia. Clasificació
ón y definicioones.
1993 Apara
atos autónom
mos para el alumbrado
o de emergeencia con
UNE 20062:1
encia. Presccripciones de
d funcionamiento.
lámparas de incandesce
UNE 72551:1
1985 Alumb
brado (de em
mergencia)) de evacuación. Actuaación.
UNE 72552:1
1985 Alumb
brado (de em
mergencia)) de seguridad. Actuaciión.

+---------------------------------------------+
¦T
Tipus
¦Incand
descència ¦
¦Fluorescèn
ncia ¦
¦--------------¦---------------¦
¦--------------¦
¦F
Flux (lumen
ns) ¦ de 12
20 a 175 ¦ de 175 a 300 ¦
¦P
Potència (W
W) ¦
<=
= 12
¦
<= 8
¦
+---------------------------------------------+
Te
ensió nomin
nal d'alime
entació: 23
30 V
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UNE 72553:1
1985 Alumb
brado (de em
mergencia)) de continuidad. Actuaación.
968:1993 Lá
ámparas co
on balasto propio
p
para servicios
s
geenerales de
e
UNE-EN 609
uminación. Requisitos de segurida
ad. (Versión
n oficial EN 60968:199 0)
ilu
UNE-EN 60155:1996 Arrrancadoress de encend
dido para lá
ámparas fluoorescentes
(ccebadores).
UNE-EN 609
928:1997 Ap
paratos auxxiliares para
a lámparas. Balastos e lectrónicos
e alterna pa
ara lámpara
as fluoresce
entes tubulaares.
alimentados en corriente
es generale
es de segurridad.
Prrescripcione
UNE-EN 609
924:1994 Ba
alastos elecctrónicos aliimentados en
e corrientee continua para
p
lámparas fluo
orescentes tubulares. P
Prescripciones generales y de segguridad (ve
ersión
official EN 60925: 1991)..
UNE 20062:1
1993 Apara
atos autónom
mos para el alumbrado
o de emergeencia con
encia. Presccripciones de
d funcionamiento.
lámparas de incandesce
1993 Apara
atos autónom
mos para alumbrado de emergen cia con lám
mparas
UNE 20392:1
e fluorescen
ncia. Prescrripciones de
e funcionam
miento.
de



FL
LUORESCÈ
ÈNCIA:
UNE 20392:1
1993 Apara
atos autónom
mos para alumbrado de emergen cia con lám
mparas
e fluorescen
ncia. Prescrripciones de
e funcionam
miento.
de

19
9. Llum dec
coratiu de forma recttangular am
mb xassís de
d planxa d
d'acer esm
maltat o
d''alumini an
noditzat, am
mb difusor o sense, per
p a munta
ar superficcialment.


el que dispossa el Real Decreto
D
838
8/2002.
ensió nomin
nal d'alimen
ntació: 230 V
Te
Frreqüència: 50
5 Hz
Grau mínim de
d protecció
ó (UNE 203
324): IP-20X
X
Aïïllament (RE
EBT): Class
se I
So
obre la llum
minària, i de manera cla
ara i indeleb
ble, hi ha d'h
haver marccada la segü
üent
informació:
Marques que
e s'han de veure
v
duran
nt la substitu
ució de les làmpades i ser visibles
s des de
M
exterior de la lluminària
a o darrera d
de la tapa que
q s'hagi de
d treure al substituir le
es
l'e
làmpades i amb les làmpades trete
es:
Potència asssignada o indicació
i
de
el tipus de là
àmpades que admet laa lluminària
-P
M
Marques que
e s'han d'ob
bservar dura
ant la instal·lació de la lluminària i han de serr visibles
es de l'exterior d'aques
sta, o darrerra d'una coberta o partt que s'hagii de treure per
p la
de
se
eva instal·la
ació:
-M
Marca d'orig
gen (marca registrada,, marca del fabricant o del nom deel venedor
re
esponsable))
-T
Tensió o ten
nsions assignades en volts
-N
Número de model del fabricant
f
o referència del
d tipus
-M
Marcat del borns
b
M
Marques que
e s'han de veure
v
desprrés de la ins
stal·lació de
e la lluminàrria i han de ser
vissibles des de
d l'exteriorr, tant quantt la lluminàrria està mun
ntada o insttal·lada amb les
làmpades en
n posició com
m en l'ús no
ormal:
-T
Temperaturra ambient assignada
a
m
màxima
-X
Xifres del co
odi del grau
u de proteccció IP
-D
Distància mínima
m
als objectes
o
il·lu
uminats



19
9.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
19
9.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a d'incorporar un equip
p elèctric co
omplert: porrtalàmpades
s, reactànc ies, conden
nsadors
co
orrectors pe
er a A.F. i re
egletes de cconnexió.
La
a unió entre
e el difusor i el xassís h
ha de ser d'accionament simple, dde suspensiió lateral
im
manipulable
e per una so
ola persona
a.
Ell xassís ha de portar orificis per a permetre la
a fixació directa al sosttre, a la parret, o bé
pe
er anar susp
pés d'un ca
arril portant o pendular..
Ells borns de connexió han
h d'estar m
marcats o numerats.
n
Ha
arcat de forrma indeleble amb el símbol "Terra
ra"
a de portar un born ma
To
ots els mate
erials aïllants protectorrs contra xo
ocs elèctrics
s i que manttenen les parts
acctives a la posició
p
prev
vista, han de
e ser autoex
xtingibles.
Ells balasts han de ser re
esistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En
n condicion
ns de fallada
a, no han d''emetre flam
mes ni gaso
os inflamabl es.
Ells encebado
ors han de ser resisten
nts a la hum
mitat i als xo
ocs elèctricss, a la calor i al foc.
Ha
an de comp
plir les cond
dicions de riigidesa elèc
ctrica, torsió
ó i resistènccia mecànic
ca.
La
a potència màxima
m
del balast ha d
de ser igual o inferior a la potènciaa màxima
d'entrada dells circuits ba
alast-làmpa
ada, especifficada en ells annexes III i IV del Real
R
ecreto 838//2002, en fu
unció de la sseva catego
oria.
De
Ha
a de portar el marcatge CE, col.lo
ocat de form
ma visible i indeleble, dde conformittat amb

ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
Ca
ada llum ha
a de portar marcades
m
d
de forma ind
deleble i ben visible less dades seg
güents:
-N
Nom del fab
bricant o ma
arca comerrcial
-T
Tensió nom
minal d'alime
entació
-G
Grau de pro
otecció
-N
Número de model o referència tip
pus
-P
Potència no
ominal
Ells fluoresce
ents han d'a
anar marcatss segons la
a UNE_EN 60-968:
6
-M
Marca d'orig
gen
-T
Tensió nom
minal
-P
Potència no
ominal
-F
Freqüència nominal
Ells cebadorss han d'anarr marcats se
egons l'UNE_EN 60-15
55:
-N
Nom del fab
bricant
-R
Referència
En
n les luminà
àries amb equip
e
auxilia
ar, el subministrador ha
a de dispossar del certifficat que
de
eclari la pottència total del conjunt (làmpada-e
equip auxilia
ar).
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.
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Ca
aracterístiques dimens
sionals i fun
ncionals:



+----------------------------------------------------------+
¦P
Potència (W
W)
¦ 18 ¦ 36
6 ¦ 58 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦D
Diàmetre mà
àxim de l'a
ampolla (mm
m)
¦ 26 ¦ 26
6 ¦ 26 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦L
Llargària màxima
m
amb casquet in
nclòs (mm)¦
¦ 604 ¦ 121
14¦ 1514¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦L
Llargària sense
s
consi
iderar les patilles ¦
¦
¦
¦
¦d
de contacte
e dels port
talàmpades (mm)
¦ 595 ¦ 120
05¦ 1506¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦P
Posició de funcioname
ent
¦Univ.¦
¦
¦Univ.¦
+----------------------------------------------------------+

9.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
19
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
9.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
19
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
Re
eal Decreto
o 838/2002, de 2 de ag
gosto, por el que se esttablecen loss requisitos
s de
efficiencia ene
ergética de los balasto
os de lámpa
aras fluoresc
centes.
UNE-EN 605
598-1:1992 Luminariass. Reglas ge
enerales y generalidad
g
es sobre los
nsayos.
en
UNE-EN 605
598-2-1:199
93 Luminaria
as. Parte 2:: Reglas particulares. S
Sección 1:
Lu
uminarias fijjas de uso general (ve
ersión oficial EN 60598-2-1: 1989)).
UNE-EN 609
968:1993 Lá
ámparas co
on balasto propio
p
para servicios
s
geenerales de
e
uminación. Requisitos de segurida
ad. (Versión
n oficial EN 60968:199 0)
ilu
UNE-EN 60155:1996 Arrrancadoress de encend
dido para lá
ámparas fluoorescentes
(ccebadores).
UNE-EN 609
928:1997 Ap
paratos auxxiliares para
a lámparas. Balastos e lectrónicos
e alterna pa
ara lámpara
as fluoresce
entes tubulaares.
alimentados en corriente
es generale
es de segurridad.
Prrescripcione

Ca
aracterístiques fotomè
ètriques:
+--------------------------------------------------+
+
¦P
Potència (W
W)
¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦
¦--------------------------------------------------¦
¦
¦F
Flux llumin
nós (lm)
¦ 1150¦ 2850¦
2
4600¦
¦
¦--------------------------------------------------¦
¦
¦R
Rendiment lluminós
l
(l
lm/W)
¦ 64 ¦ 79 ¦ 79 ¦
+--------------------------------------------------+
+

Grau de reprroducció cro
omàtica de les làmpade
es estàndard:
Llum blanca
a càlida (TL
L-D /33): Ra
a 63
-L
-L
Llum blanca
a freda (TL--D /54): Ra 72
0.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
20
Su
ubministram
ment: Cada làmpada h a d'anar en
n la seva capsa.
A l'embalatge
e hi han de figurar les d
dades segü
üents:
-N
Nom del fab
bricant
-P
Potència no
ominal
-T
Tensió de la
a xarxa a la
a que va desstinada la là
àmpada
-T
Tipus de làm
mpada
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits de la inte
empèrie i d'impactes.

20
0. Làmpade
es fluoresc
cents estàn
ndard.

20
0.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
Ess considere
en els següe
ents tipus d e làmpades
s fluorescen
nts:
-L
Làmpades estàndard
e
de
d llum blan
nca càlida (T
TL-D /33)
-L
Làmpades estàndard
e
de
d llum blan
nca freda (T
TL-D /54)

20
0.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT

CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Le
es làmpade
es han d'estar formadess per un tub
b que conté
é el gas ioni tzat, i un ca
asquet
m
metàl·lic norm
malitzat perr al connexio
onat i la subjecció de la làmpada a cadascun
n dels
exxtrems del tub.
t
Ha
a de tenir un
u aspecte exterior
e
unifforme i sens
se defectes
s. Queda exxpressamen
nt
prrohibit l'ús de
d làmpades amb l'amp
polla o casq
quet defectu
uosos.

Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
0.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
20
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
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21
1. Làmpade
es halògen
nes.




Ca
aracterístiques fotomè
ètriques:
+------------------------------------------------------------------------+
¦P
Potència (W
W)
¦
60 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 15
50 ¦ 200 ¦
¦------------------------------------------------------------------------¦
¦F
Flux llumin
nós (lm)
¦ 810 ¦ 1600 ¦ 2400
2
¦ 225
50 ¦ 3400 ¦
¦------------------------------------------------------------------------¦
¦R
Rendiment lluminós
l
(l
lm/W)
¦ 13,5 ¦
16 ¦
16 ¦
1
15 ¦
17 ¦
+------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
¦ 200 ¦ 300
3
¦ 500
0 ¦ 1000 ¦ 1500 ¦ 2000 ¦
¦-----------------------------------------------¦
¦ 3520 ¦ 56
600 ¦ 9900
0 ¦ 24200 ¦ 36300 ¦ 48400 ¦
¦-----------------------------------------------¦
¦ 17,6 ¦ 18
8,7 ¦ 19,8
8 ¦ 24,2 ¦ 24,2 ¦ 24,2 ¦
+-----------------------------------------------+

21
1.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
Ess contemple
en els segü
üents tipus d
de làmpade
es:
-L
Làmpades halògenes
h
lineals
l
-L
Làmpades halògenes
h
de
d doble en
nvolvent
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Le
es làmpade
es han d'estar formadess per un tub
b de quars i un casqueet normalitza
at per al
co
onnexionat i la subjecc
ció de la làm
mpada.
Ha
u aspecte exterior
e
unifforme i sens
se defectes
s. Queda exxpressamen
nt
a de tenir un
prrohibit l'ús de
d làmpades amb el tu b o el casquet defectuosos.
Ell casquet de
e la làmpad
da ha de com
specificacion
ns de la norrma UNE-E
EN
mplir les es
60
0061.
Po
osició de fu
uncionamen
nt: Universa l
Te
emperatura
a de color: 3000
3
K

LÀ
ÀMPADES HALÒGENES DE DO BLE ENVO
OLTURA:
a de tenir el
Ha
e tub que co
onté el filam
ment envolta
at per una ampolla
a
de vvidre.
Ell casquet de
e la làmpad
da ha de serr del tipus Edison.
E
L'ampolla inte
erior no pott estar tocan
nt a l'exterio
or. S'ha de mantenir enn la seva po
osició
nt agafada pels contacctes dels ex
xtrems.
exxclusivamen
Tiipus de casquet:
-P
Potència <=
= 150 W: E--27
-P
Potència >=
= 500 W: E--40
Diàmetre mà
àxim de l'am
mpolla:
Potència <=
= 150 W: 33
3 mm
-P
-P
Potència >=
= 500 W: 38
8 mm
Ca
aracterístiques dimens
sionals i fun
ncionals:

LÀ
ÀMPADES HALÒGENES LINEAL
LS:
Diàmetre mà
àxim de l'am
mpolla: 11 m
mm
Tiipus de casquet:
-P
Potència < 2000 W: R7
7s
-P
Potència 20
000 W: Fa 4
Ca
aracterístiques dimens
sionals i fun
ncionals:
+----------------------------------------------------------------------------+
200 ¦
¦P
Potència (W
W)
¦
60
¦ 100
¦
150 ¦
150
¦
¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦L
Llargària màxima
m
amb casquet ¦
¦
¦
¦
¦
¦ inclòs(mm)
)
¦ 78,3 ¦ 78,3 ¦ 78,3 ¦ 1
117,6 ¦ 78,3
7
¦
¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦D
Distància entre
e
conta
actes (mm)¦
¦74,9±1,6¦7
74,9±1,6¦74
4,9±1,6¦114
4,2±1,6¦74,
,9±1,6¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------+
¦
¦
200
¦
300
¦
500
¦ 1000
¦ 1500
¦ 2000
¦-----------------------------------------------------------¦
¦ 117,6 ¦ 117,6 ¦ 117,6 ¦ 189,1 ¦ 254,1 ¦ 334,3 ¦
¦-----------------------------------------------------------¦
¦1
114,2±1,6¦1
114,2±1,6¦1
114,2±1,6¦1
185,7±1,6¦2
250,7±1,6¦ 334,4 ¦
+-----------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------+
¦P
Potència(W)
)
¦ 60 ¦ 100 ¦ 150
1
¦ 500 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦
¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦L
Llargària màxima
m
amb casquet
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 103 ¦ 103 ¦ 103
¦i
inclòs (mm)
)
1
¦ 220 ¦ 260 ¦ 300 ¦
¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦D
Distància des
d
del cen
ntre del tu
ub ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦d
de quars al
l contacte central de
el ¦
¦
¦ 74 ¦ 74 ¦ 74 ¦ 141
¦c
casquet (mm
m)
1 ¦ 156 ¦ 182,5¦
+----------------------------------------------------------------------------+

Ca
aracterístiques fotomè
ètriques:
+--------------------------------------------------------------------------+
¦P
Potència (W
W)
¦ 60 ¦ 100 ¦ 150
0 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 20
000 ¦
¦--------------------------------------------------------------------------¦
¦F
Flux llumin
nós (lm)
¦ 840 ¦ 1600 ¦ 255
50 ¦ 10250¦
¦ 24000¦ 50
0000¦
¦--------------------------------------------------------------------------¦
¦R
Rendiment lluminós
l
(l
lm/W)
¦ 14 ¦ 16 ¦ 17
7 ¦ 20,5 ¦ 24 ¦ 25
2
¦
+--------------------------------------------------------------------------+
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21
1.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE


22
2.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT



Unitat compo
osada pel co
onjunt d'acccessoris necessaris pe
er instal·lar u n llum.

Su
ubministram
ment: Cada làmpada h a d'anar en
n la seva capsa.
A l'embalatge
e hi han de figurar les d
dades segü
üents:
-N
Nom del fab
bricant
-P
Potència no
ominal
-T
Tensió de la
a xarxa a la
a que va desstinada la là
àmpada
-T
Tipus de làm
mpada
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits de la inte
empèrie i d'impactes.

22
2.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
No
o hi ha norm
mativa de compliment
c
obligatori.

21
1.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Ft.: EMILIO PÉR
REZ PASTOR
R

1.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
21

EN
NGINYER IND
DUSTRIAL

Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
*U
UNE-EN 60061-1:1996
6 Casquilloss y portalám
mparas, junto con los caalibres para
a el
co
ontrol de la intercambia
abilidad y d e la segurid
dad. Parte 1:
1 Casquilloos.
*U
UNE-EN 604
432-1:2001 Requisitoss de segurid
dad para lám
mparas incaandescente
es. Parte
1: lámparas de
d filamento
o de volfram
mio para uso doméstico
o y alumbraado generall similar

Nºº Col·legiat: 15
5.566

2. Part prop
porcional d'accessor
d
ris per a mu
untar lluminàries, carrrils de sup
port per
22
a llums, projjectors o elements
e
de
e control, regulació
r
o encesa d''instal·lacio
ons
d''il·luminaciió.

22
2.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ell material, la
a qualitat, le
es dimensio
ons, etc. han de ser ad
dequats per a les llumin
nàries, i
no
o han de ferr disminuir les
l caracterrístiques prò
òpies del co
onjunt de laa instal·lació
ó en cap
de
e les seves aplicacions
s.
22
2.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
ubministram
ment: A l'alb
barà de lliurrament han de constar les caracteerístiques
Su
d'identificació
ó següents:
Material
-M
-T
Tipus
-D
Dimensionss en cm
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.
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7.- PLÀ
ÀNOLS




Pàgina 69

3.- PROJECTE EXECUTIU PER A LA
IN
NSTAL
L·LACI
IÓ DE VEU I DAD
DES
D
D’UN
E
ESTAB
BLIME
ENT DE
ESTIN
NAT A AULE
ES

PROMO
OTOR: AJU
UNTAMENT
T DE RUBÍ
MUNICIPAL PLANTA 2
EMPLAÇAMENT: MERCAT M
RUBÍ (081
191)









ÍNDE
EX

1..- MEMÒRIA
A DESCRIP
PTIVA
2..- AMIDAME
ENTS I PRE
ESSUPOST
T
3..- ESTUDI SEGURETA
S
AT I SALUT
T
4..- PLEC CO
ONDICIONS
S

1.- ME
EMÒRIA DESCRIPTIVA
5..- PLÀNOLS
S
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1.- MEMÒ
ÒRIA DES
SCRIPTIV
VA
1..1.- Objecte
e del projec
cte
L'objecte d'a
aquest proje
ecte tècnicc és especificar tots i cada un ddels eleme
ents que
co
omposen la instal·lació
ó de veus i d
dades.


Ell cablejat de
e la instal·la
ació de veu
u i dades se
erà amb cab
ble UTP Caat6+ BrandR
Rex amb
prreses a totss els usuaris
s, segons p lànol.



eballs i ma
aterials nec
cessaris peer l’execució de la
Ell pressupost inclou tots els tre
instal·lació, in
nclou també
é tot el peti t material, les
l fixacions, connexioons, unions,, treballs
au
uxiliars, etc.

1..2.- Titular

La
a instal·lació de veu i dades,
d
es fa
farà, de aco
ord amb la normativa
n
vvigent. Es precisarà
p
pe
er la propie
etat les característiqu es, marque
es, i flexibilitat de la instal·lació
ó. No es
ob
bjecte d`aqu
uest projectte la definicció del tipus de Racks que
q s’utilitzaaran.

No
S
AJUNTAMENT DE RUBÍ.
om o Raó Social:
CIF/NIF: P-0818300-F
Ad
dreça: Plaçça Pere Agu
uilera núm. 1
Po
oblació: Rubí
Provvíncia: Barc
CP: 08191
celona
1..3.- Emplaç
çament
Rubí - 08191
M
Mercat Municcipal Planta
a 2.

Ft.: EMILIO PÉR
REZ PASTOR
R

1..4.- Descrip
pció de la instal·lació
ó

NGINYER IND
DUSTRIAL
EN

1..4.1.- Descrripció gene
eral
Tiipus de projjecte: Edific
ci de pública
a concurrèn
ncia.

Nºº Col·legiat: 15
5.566

1..5.- Caracte
erístiques de
d la install·lació
ctes generrals instal·l ació veus i dades.
1..5.1.- Aspec
S''instal.larà una
u xarxa de
d veu i dad
ossibilitarà la intercomuunicació de
e tots els
des que po
eq
quips inform
màtics del centre amb
b la possibilitat de connectar aquuesta a la xarxa a
l’e
exterior (inte
ernet). La in
nstal·lació cconstarà d’u
un switch, situat a la saala del Rack
k.
a instal·lació
ó de veu i dades
d
serà de com a mínim
m
categoria 6.
La
En
n general, hi
h haurà una roseta do
oble (a la qu
ual hi acced
diran 2 cablees) en tots els llocs
de
e treball dell local: desp
patxos , aule
es, recepció
ó,..
A cada roseta triple, un dels 2 puntts de conne
exió RJ45 se
erà per a laa xarxa inforrmàtica i
l’a
altre per al servei de telefonia. Aquestes rosetes
r
estaran centraalitzades ca
ap a un
arrmari tipus rack
r
de tele
ecomunicaccions. En aq
quest rack hi
h arribarà lees línies de telèfons
de
e la compan
nyia submin
nistradora.
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2.1.- CONSIDERACIONS P
PRÈVIES
S
CONDICION
NS MARC
C GENER
RALS
L’’ELABORA
ACIÓ DEL PRESSUPO
P
OST

QUE

S’HAN
N

CONSID
DERAT

PER
P

A

Aq
questes condicions ca
aldrà que e
es facin con
nstar en el ple de basses del con
ncurs de
liccitació de l’o
obra i en les
s clàusules del contrac
cte d’execuc
ció d’obres.
En
n l’import de
d les partiides i en e
els preus un
nitaris s’han de consi derar inclo
oses les
se
egüents desspeses:
x
x

2.- AMIDAM
MENTS I P RESSU
UPOST

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
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Imposstos, arbitris
s o taxes q ue, per motiu del contracte i de l’’execució de
d l’obra,
s’hagin de satisfe
er a qualsevvol organisme.
Despeses que originin al co
ontractista el
e replanteig
g, programaació, recone
eixement
i asssaig pel co
ontrol de m
materials, controls
c
d’e
execució, pproves, rec
cepció i
liquidació de l’ob
bra, aportan
nt plànols de
efinitius tipu
us As-Built.
Rètols o tanques
s informative
es que, d’acord amb le
es instruccioons de l’aju
untament
de Villadrau, s’ha
agin de col·llocar.
Despeses de pe
ermisos o llicències propis
p
del contractista
c
a, necessarris per a
l’execcució de les obres, exxcepció fetta de les corresponen
c
nts expropiiacions i
serve
eis afectats.
Conservació i po
olicia de l’o
obra durantt la seva ex
xecució i ddurant el termini de
garan
ntia.
Despeses corres
sponents a plantes, Instal.lacions i mitjans aauxiliars i eq
quips de
maqu
uinària.
Despeses d’insttal·lació i rretirada de tota classe de consstruccions auxiliars,
a
plante
es, instal·lacions i eine
es.
Despeses de llo
oguer o ad
dquisicions de terreny
ys o dipòsitts de maquinària i
materrials.
Despeses de pro
otecció d’ab
bassegament i de la prròpia obra ccontra tota mena
m
de
deteriiorament.
Despeses de muntatge, conservac
ció i retirrada d’insttal·lacions per al
subm
ministramentt d’aigua i energia elèctrica necessaris peer a l’exec
cució de
l’obra
a, així com drets,
d
taxess o impostos
s de presa de
d corrent, comptadors i altres
eleme
ents.
Despeses de cla
assificació i retirada de
e materials rebutjats,
r
evvacuació de
e restes,
neteja
a general de
d l’obra i zzones annexes afectad
des per les obres, tot efectuat
amb estricte
e
com
mpliment de
el Decret sobre residus de la consttrucció.
Execu
ució, remod
delació, rep
posició i re
etirada de tota classee de construccions
auxilia
ars, incloen
nt-hi caminss d’accés, desviacions
d
d’aigües, nneteja i arra
anjament
de la
a zona d’o
obres, inclo
oses instal··lacions, prreses de ccorrent, pré
éstecs i
aboca
aments des
sprés de l’accabament de
d l’obra.
Adquisició o llo
oguer de tterrenys pe
er a Instal.lacions, ppreses de corrent,
aboca
aments i pré
éstecs.
Despeses de re
eparació i rreposició de
e camins, vials
v
alternaatius i serv
veis que
afectin al contrac
ctista per a la realització dels treballs.
ministramentt, col·locac ió i conserv
vació de se
enyals i elem
ments de seguretat
Subm
dins de
d l’obra i de les zon
nes de terc
cers i en le
es zones dd’inici i final d’obra,
guard
da de l’obra
a, vigilància d’afecció a tercers, en
n especial lles indicade
es per la
policia
a local resp
pecte el tràn
nsit de vehic
cles i persones.
Despeses deriva
ades de la
a tanca d’o
obres i de la proteccció en relació a la
perillo
ositat i molè
èsties produ
uïdes per les obres.
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x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Danyss a tercers per motiu d
de la forma d’execució de l’obra.
Despeses deriva
ades de le
es ampliaciions o connexions dee serveis definitius
d
d’elecctricitat, aig
gua, gas, te
elèfon i xa
arxes de co
omunicacióó per a la correcta
explotació de le
es obres o
objecte del contracte, d’acord aamb les po
otències,
consu
ums i carac
cterístiquess definides en el proje
ecte. Aqueestes despe
eses fan
referè
ència als drrets de con
nnexió de les compan
nyies subm inistradores
s i a les
obress i instal·lacions necesssàries per a la seva ma
aterialitzacióó.
Despeses deriv
vades de lles proves necessàriies a real itzar en to
otes les
instal·lacions prè
èvies a la re
ecepció defiinitiva.
Despeses deriv
vades de la legalitz
zació i tràmits neceessaris dav
vant els
organ
nismes oficiials que ca
alguin i les companyie
es que es ffaran càrrec
c de les
instal·lacions rea
alitzades.
s xarxes d
de drenatg
ge i recollida d’aigüees a la xa
arxa de
Connexió a les
clavegueram existent.
ades de la protecció de
d les obre
es per a fe r front a fe
enòmens
Despeses deriva
natura
als: pluja, vent,
v
neu, ettc.
Majorrs costos que poguesssin derivar--se en motiiu de la reaalització de
e treballs
noctu
urns, en ho
ores extrao
ordinàries, en
e dies fes
stius o en horaris no
o lectius
necesssaris per a complir el pla d’obra.
Eleme
ents auxilia
ars, petit m
material, aparells de trransport, d ’elevació, minves
m
i
pèrdu
ues.
Despeses d’elab
boració, apliicació i exec
cució del Pla de Segurretat i Salutt.
Totess les despeses indirecttes que es produeixen
n en l’obra: sous d’enc
carregat,
de gruista, de vig
gilants de sseguretat, de
d caps d’ob
bra, lloguerrs de tota classe de
maqu
uinària i Insttal.lacions p
provisionals
s, així com assegurance
a
ces.
La de
escomposició i justifica
ació dels pre
eus unitaris
s, així com eels rendime
ents i els
preuss bàsics que
e s’utilitzen
n són únicament inform
matius pel ccontractista que els
haurà
à de revisar en la seva oferta i que
e per aques
st procedimeent quedara
an a risc
i venttura del con
ntractista i ta
ancats a totts els efecte
es.
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2.2.- AMID
DAMENT
TS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CAPÍTOL 03 INSTA·LACIÓ VEU I DADES
u

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

03.03.01

ml

Cablejat 4 parells categoria 6e PVC

Subministrament i col·locació de cablejat horitzontal de parell trenat,
formada per cable UTP de 4 parells, categoria 6e PVC, instal·lat,
muntatge i connexionat. Inclosa la certificació. Inclou: Replanteig de
la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

Escomesa telecomunicacions

Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment de telecomunicacions, que uneix la xarxa general de distribució de telecomunicacionsde l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense
unions o ensamblatges intermedis no registrables.
Inclos cable telefònic d'interior de 26 parells (25 parells + 1 parell pilot) de 0,50 mm. per a xarxa de distribució de TF, instal·lat en conducte, inclòs timbrat, amb connexions en registre principal fins al
Rack, amb prova de continuïtat de parells.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la
resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa. Realització de proves de servei. Inclós taxa i servei de companyia. Totalment instal·lat.

ACT0010

1.350,00

1.350,00

1.350,00
1.350,000

03.03.02

PA

1.485,00
1,10

1

Partida alçada en concepte de modificació de l'actual punt de l'interfono interior, connectat fins al nou rack. Totalment instal·lat
ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

1,00

1,00
1,000

700,00
700,00

TOTAL SUBCAPÍTOL 03.01 ESCOMESA........................................

250,00
250,00

700,00

ml

03.04.01

700,00

Tub flexible corrugat de 20mm

590,00

590,00

590,00
590,000

03.02.02

PA

684,40
1,16

ACT0010

Rack

03.04.02

u

1

1,00

1,00
1,000

TOTAL SUBCAPÍTOL 03.02 SAFATES I TUBS...............................

1

1,00

300,00

984,40

1,00

672,32
672,32

ACT0010

2

2,00

2,00
2,000

111,00
55,50

TOTAL SUBCAPÍTOL 03.04 EQUIPS...............................................

6 abril 2018

Pàgina

1

672,32

Wifi

Instal·lació i col·locació d'equips wifi en fals sostre. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb
les xarxes elèctriques i dades. Conductors elèctrics i de dades necessaris per al correcte funcionament. Totalment instal·lat.

300,00
300,00

Armari Rack

1,000

Partida alçada en concepte de segellat dels passos d'instal·lacions
elèctriques.
ACT0010

u

684,40

Segellat pas instal·lacions

1.735,00

Subministre i instal·lació d'armari mural rack de 19 "per 38 RJ 45,
compost per armari de 19" i 1 panells per 12 RJ45 amb els seus suports. Incloent 8 preses de corrent interiors. Marca Quintela o similar. Totalment muntat per al seu correcte funcionament.
Format per:
Armari 38U, 19 "150cm
4 unitats de safates de 19 "
1 unitat de patch panell 12RJ45
1 uts de regletes de vuit (8) preses de corrent.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les xarxes elèctriques i dades. Conductors elèctrics i
de dades necessaris per al correcte funcionament. Totalment instal·lat.

Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat de PVC sense
halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics
ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, UNE-EN 50.085-1 i
UNE-EN 50.086. Inclou els colzes, nusos i connectors. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
ACT0010

250,00

SUBCAPÍTOL 03.04 EQUIPS

SUBCAPÍTOL 03.02 SAFATES I TUBS
03.02.01

1.485,00

Modificació interforno

TOTAL SUBCAPÍTOL 03.03 CONDUCTORS ..................................
ACT0010

IMPORT

SUBCAPÍTOL 03.03 CONDUCTORS

SUBCAPÍTOL 03.01 ESCOMESA
03.01.01

CODI

6 abril 2018

111,00

783,32

Pàgina

2

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

SUBCAPÍTOL 03.05 PUNTS CONNEXIÓ
03.05.01

u



Punt connexió RJ-45 per a dades

2.3.- PREU
US DESC
COMPOS
SATS

Subministrament i instal·lació de presa per a dades amb presa connector coaxial, realitzada amb tub acer de M 20 / GP5, incloent p.p.
de canaleta base o caixa de registre, presa per a informàtica RJ45.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les xarxes de dades. Totalment instal·lat.
ACT0010

22

22,00

22,00
22,000

03.05.02

u



300,96
13,68

300,96

Punt connexió RJ-45 per a telefonia

Subministrament i instal·lació de presa per a telefonia amb presa
connector coaxial, realitzada amb tub acer de M 20 / GP5, incloent
p.p. de canaleta base o caixa de registre, presa per a informàtica
RJ45. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les xarxes de dades. Totalment instal·lat.
ACT0010

22

22,00

22,00
22,000

03.05.03

13,68

300,96

Posta a terra

ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

03.05.04

300,96

u

250,00
250,00

250,00

0,00

0,00

Caixa mecanismes encastat paviment

Caixa de mecanismes, model CIMA PRO de la marca SIMON, per a
centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2
fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat a paviment. Aquesta partida queda comptabilitzada a la partida
02.05.05 dins els amidaments de la instal·lació d'electricitat.
ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

0,00

TOTAL SUBCAPÍTOL 03.05 PUNTS CONNEXIÓ............................

851,92

SUBCAPÍTOL 03.06 POSTA EN MARXA
03.06.01

u

Programació inicial i posta en marxa

Mà d'obra relativa a la parametrització, configuració i posada en
marxa del sistema de veu i dades.
ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

750,00
750,00

750,00

TOTAL SUBCAPÍTOL 03.06 POSTA EN MARXA............................

750,00

TOTAL CAPÍTOL 03 INSTA·LACIÓ VEU I DADES...................................................................................

5.804,64

TOTAL.........................................................................................................................................................

5.804,64
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

03.03.01

SUBCAPITOL 03.01 ESCOMESA
u

QUANTITAT UT

ml

A012M000
A013M000
BP434640

0,015 h
0,015 h
1,000 m

A%AUX0010150

1,500 %

Escomesa telecomunicacions

SUBTOTAL

700,00

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6
U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 50265
Despeses auxiliars mà d'obra

21,34
18,34
0,47

0,32
0,28
0,49

0,60

0,01

Partida alçada en concepte de modificació de l'actual punt de l'interfono interior, connectat fins al nou rack. Totalment instal·lat
700,00
546456

SUBCAPITOL 03.02 SAFATES I TUBS

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

ml

Tub flexible corrugat de 20mm

Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de
fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, UNE-EN
50.085-1 i UNE-EN 50.086. Inclou els colzes, nusos i connectors. Inclou: Replanteig
de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.
A012H000
A013H000
BG222710
A%AUX0010150

0,016
0,020
1,000
1,500

h
h
m
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V
Despeses auxiliars mà d'obra

28,49
24,45
0,19
1,00

03.04.01

Modificació interfono

u

1,16

PA Segellat pas instal·lacions

1,000 u

Segellat pas instal·lacions

300,00

300,00

TOTAL PARTIDA ...................................................

250,00

250,00

250,00

A012M000
A013M000
BP74Q410

1,000 h
1,000 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

300,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS

Armari Rack

Subministre i instal·lació d'armari mural rack de 19 "per 38 RJ 45, compost per armari de 19" i 1 panells per 12 RJ45 amb els seus suports. Incloent 8 preses de corrent
interiors. Marca Quintela o similar. Totalment muntat per al seu correcte funcionament.
Format per:
Armari 38U, 19 "150cm
4 unitats de safates de 19 "
1 unitat de patch panell 12RJ45
1 uts de regletes de vuit (8) preses de corrent.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les
xarxes elèctriques i dades. Conductors elèctrics i de dades necessaris per al correcte funcionament. Totalment instal·lat.

0,46
0,49
0,19
0,02

Partida alçada en concepte de segellat dels passos d'instal·lacions elèctriques.
03020201

1,000

SUBCAPITOL 03.04 EQUIPS

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETZE CÈNTIMS
03.02.02

1,10

PA Modificació interforno

700,00

TOTAL PARTIDA ...................................................

Cablejat 4 parells categoria 6e PVC

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS EUROS

03.02.01

IMPORT

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DEU CÈNTIMS
03.03.02

1,000 u

PREU

Subministrament i col·locació de cablejat horitzontal de parell trenat, formada per cable UTP de 4 parells, categoria 6e PVC, instal·lat, muntatge i connexionat. Inclosa la
certificació. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Totalment instal·lat.

Escomesa telecomunicacions

Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment de telecomunicacions, que uneix la xarxa general de distribució de telecomunicacionsde l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut
sense unions o ensamblatges intermedis no registrables.
Inclos cable telefònic d'interior de 26 parells (25 parells + 1 parell pilot) de 0,50 mm.
per a xarxa de distribució de TF, instal·lat en conducte, inclòs timbrat, amb connexions en registre principal fins al Rack, amb prova de continuïtat de parells.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa. Realització de proves de servei. Inclós taxa i servei de companyia.
Totalment instal·lat.

03010101

RESUM

SUBCAPITOL 03.03 CONDUCTORS

CAPITOL 03 INSTA·LACIÓ VEU I DADES
03.01.01

CODI

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Armari peu metàl.+bastid.rack
19",38U,1800x600x600mm,1comp./porta vidre+pany,a/laterals,estr.
desmunt.
Despeses auxiliars mà d'obra

21,34
18,34
632,04

21,34
18,34
632,04

39,70

0,60

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
03.04.02

u

672,32

Wifi

Instal·lació i col·locació d'equips wifi en fals sostre. Inclou: Replanteig de la unitat.
Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les xarxes elèctriques i dades.
Conductors elèctrics i de dades necessaris per al correcte funcionament. Totalment
instal·lat.
A012M000
A013M000
BP7EW100
A%AUX0010150

0,300
0,300
1,000
1,500

h
h
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Punt inalámbric wifi
Despeses auxiliars mà d'obra

21,34
18,34
43,42
11,90

6,40
5,50
43,42
0,18

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

6 abril 2018
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55,50
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL 03.05 PUNTS CONNEXIÓ
03.05.01

u



Punt connexió RJ-45 per a dades

2.4.- RESU
UM PRES
SSUPOS
ST

Subministrament i instal·lació de presa per a dades amb presa connector coaxial, realitzada amb tub acer de M 20 / GP5, incloent p.p. de canaleta base o caixa de registre, presa per a informàtica RJ45. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació
de la unitat. Connexionat amb les xarxes de dades. Totalment instal·lat.
A012M000
BP7311D1

0,180 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

Oficial 1a muntador
Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6
U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,econòmic,p/encastar
Despeses auxiliars mà d'obra

21,34
9,78

3,84
9,78

3,80

0,06

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
03.05.02

u



13,68

Punt connexió RJ-45 per a telefonia

Subministrament i instal·lació de presa per a telefonia amb presa connector coaxial,
realitzada amb tub acer de M 20 / GP5, incloent p.p. de canaleta base o caixa de registre, presa per a informàtica RJ45. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les xarxes de dades. Totalment instal·lat.
A012M000
BP7311D1

0,180 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

Oficial 1a muntador
Presa senyal,tipus univ.,RJ45 simple,cat.6
U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,econòmic,p/encastar
Despeses auxiliars mà d'obra

21,34
9,78

3,84
9,78

3,80

0,06

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
03.05.04

u

13,68

Caixa mecanismes encastat paviment

Caixa de mecanismes, model CIMA PRO de la marca SIMON, per a centralització
de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat encastat a paviment. Aquesta partida queda comptabilitzada a la partida 02.05.05 dins els amidaments de la instal·lació d'electricitat.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................

0,00

SUBCAPITOL 03.06 POSTA EN MARXA
03.06.01

u

Programació inicial i posta en marxa

Mà d'obra relativa a la parametrització, configuració i posada en marxa del sistema
de veu i dades.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS

750,00
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RESUM DE PRESSUPOST
AJUNTAMENT RUBÍ
CAPÍTOL

RESUM

IMPORT

01

INSTA·LACIÓ VEU I DADES ..........................................................................................................................................

5.554,64 100,00

PRESSUPOST D EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals......
722,10
6,00% Benefici industrial .........
333,28

5.554,64

Suma .....................................................

1.055,38

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA

6.610,02

21% IVA ................................................

1.388,10

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

7. 8,12





Puja el pressupost l´esmentada quantitat de SET MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
, a 20 de març de 2018.
Promotor

AJUNTAMENT DE RUBÍ

3.- ESTUDI SEGURETAT I SALUT
S
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proffessionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord aamb el Reia
al Decret
162
27/1997 de 24 d'octub
bre, pel qua
al s'estableixen dispossicions mínimes de
seguretat i de salut
s
a les o
obres de co
onstrucció.

3.- ESTUD
DI SEGURETAT I SALUT
1

DADES DE L'OBRA
A

b
a l'art.. 7è, i en ap
plicació d'aq
quest Estudi Bàsic de S
Seguretat i Salut, el
En base
contractista ha
a d'elaborarr un Pla de Seguretat i Salut en eel treball en
n el qual
nalitzin, estu
udiïn, dese nvolupin i complemen
c
tin les prevvisions conttingudes
s'an
en el
e present document.
d

us d'obra.
1.1 Tipu
PRO
OJECTE EX
XECUTIU P
PER A LA IN
NSTAL·LAC
CIÓ DE VEU
US I DADES
S

El Pla
P de Segu
uretat i Salu
ut haurà de
e ser aprova
at abans dee l'inici de l'obra pel
Coo
ordinador de
e Segureta
at i Salut du
urant l'execució de l'obbra o, quan
n no n'hi
hagi, per la Direcció
D
Fa
acultativa. En
E cas d'o
obres de lees Adminis
stracions
bliques s'haurà de sotm
metre a l'aprrovació d'aq
questa Adm
ministració.
Púb

1.2 Emp
plaçament.
RUBÍ - 08191
Mercat Mu
unicipal Plan
nta 2
1.3 Prom
motor: AJUNTAMENT DE RUBÍ
d'execució. Emilio Pérez Pastor
1.5 Tèccnic autor de
el Projecte d

Es recorda l'ob
bligatorietatt de què a cada centre de trebaall hi hagi un
u Llibre
ment del Pla.
P
Qualse
evol anotaació feta al
a Llibre
d'Incidències pel seguim
h
de po
osar-se en coneixemen
nt de la Insspecció de Treball i
d'Incidències haurà
guretat Social en el term
mini de 24 hores.
h
Seg

1.4 Tèccnic redactor de l'Estud
di Bàsic de Seguretat
S
i Salut. Emiliio Pérez Pa
astor
2

DADES TÈCNIQUE
ES DE L'EM
MPLAÇAME
ENT
2.1 Top
pografia. Co
orrespon a u
un edifici de
e pública concurrència..

Tan
nmateix es recorda
r
que
e, segons l'a
art. 15è del Reial Decrret, els contractistes
i sot-contractistes hauran de garantir que els trreballadors rebin la infformació
ade
equada de to
otes les me
esures de se
eguretat i sa
alut a l'obraa.

2.2 Carracterístique
es del terren
ny, correspo
on a un sol urbà industtrial.
2.3 Con
ndicions físiques i d'ú
ús dels edifficis de l'entorn. Corrresponen a edificis
residencials
2.4 Instal·lacions de
d serveis públics, tant vistes co
om soterraddes. Únicament es
esiduals
podrien trobar canonades d’aigües re

Aba
ans del com
mençament dels treballs el promo
otor haurà dd'efectuar un
u avis a
l'auttoritat laboral compettent, segon
ns model inclòs a l'aannex III del Reial
Deccret.

2.5 Ubiccació de via
als. Existentts i amples..
3





La comunicació
c
ó d'obertura
a del centre
e de treball a l'autoritatt laboral co
ompetent
haurà d'inclourre el Pla de Seguretat i Salut.

COMPLIIMENT DEL R.D. 162
27/97 DE 24
4 D'OCTUB
BRE SOBR
RE DISPOS
SICIONS
MÍNIMES
S DE SEGU
URETAT I SALUT A LES
L
OBRES DE CONS
STRUCCIÓ
Ó

El Coordinado
r de Segurretat i Salut durant l'execució dee l'obra o qualsevol
C
integrant de la
a Direcció F
Facultativa, en cas d'a
apreciar un risc greu im
mminent
ors, podrà aturar l'o bra parcialment o
per a la seguretat delss treballado
alment, com
municant-lo a la Inspe
ecció de Treball
T
i Seeguretat Social, al
tota
contractista, so
ots-contracttistes i repre
esentants dels treballaddors.

3.1 INTRODUCCIÓ
Ó
3.2 PRINCIPIS GE
ENERALS A
APLICABLE
ES DURANT
T L'EXECUC
CIÓ DE L'O
OBRA
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RIISCOS

Les responsab
bilitats delss coordina
adors, de la
l Direccióó Facultativ
va i del
motor no ex
ximiran de l es seves re
esponsabilittats als con tractistes i als sotsprom
contractistes (a
art. 11è).

3.4 MES
SURES DE
E PREVENC
CIÓ I PROT
TECCIÓ
3.5 PRIMERS AUX
XILIS
RMATIVA APLICABLE
A
E
3.6 NOR

3.2 PRINCIPIS GE
ENERALS A
APLICABLE
ES DURAN
NT L'EXECU
UCIÓ DE L'OBRA
3.1 INTRODUCCIÓ
Ó
Aqu
uest Estudi Bàsic de
e Segureta
at i Salut estableix, durant l'e
execució
d'aq
questa obra
a, les previssions respecte a la pre
evenció de riscos d'accidents i
malalties professionals, aiixí com info
ormació útil per efectuaar en el seu
u dia, en
ondicions d e seguretatt i salut, els
s previsibless treballs po
osteriors
les degudes co
de mantenimen
m
nt.
Servvirà per don
nar unes di rectrius bàs
siques a l'empresa connstructora per
p dur a
term
me les sev
ves obligaccions en el terreny de la preevenció de
e riscos
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L'arrticle 10 del R.D.1627//1997 estab
bleix que s'aplicaran eels principis
s d'acció
prevventiva rec
collits en l''art. 15è de
d la "Ley de Preveención de Riesgos
Lab
borales (Ley
y 31/1995, d
de 8 de nov
viembre)" durant
d
l'execcució de l'o
obra i en
partticular en les següents activitats:
a)

El manteniment de l'o
obra en bon
n estat d'ord
dre i neteja

b)

L'elecció de
d l'emplaça
ament dels llocs i àree
es de treba ll, tenint en
n compte
les seves condicionss d'accés i la determin
nació de lees vies o zones de
ment o circu
ulació
desplaçam
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c)

La manip
pulació delss diferents materials i la utilitzzació dels mitjans
auxiliars

d)

El manteniment, el co
ontrol previ a la posada
a en servei i el control periòdic
stal·lacions i dispositiu
us necessaris per a l'eexecució de l'obra,
de les Ins
amb objec
cte de corre
egir els defe
ectes que po
oguessin affectar a la seguretat
i salut dels
s treballado
ors

e)

La delimita
ació i condiccionament de les zone
es d'emmaggatzematge i dipòsit
dels diferrents mate
erials, en particular si es traccta de ma
atèries i
substàncie
es perillosess

f)

La recollid
da dels mate
erials perillo
osos utilitzats

g)

L'emmaga
atzematge i l'eliminació
ó o evacuac
ció de residuus i runes

h)

L'adaptació en funció
ó de l'evoluc
ció de l'obra
a del períodde de temps
s efectiu
que s'haurrà de dedica
ar a les dife
erents feines o fases deel treball

i)

La cooperació entre
e els contra
actistes, so
ots-contractiistes i treb
balladors
autònoms

j)

Les intera
accions i inccompatibilitats amb qu
ualsevol alttre tipus de
e feina o
activitat qu
ue es realitzzi a l'obra o prop de l'obra.

3

L'empresa
ari adoptarà
à les mesures necessàries per ggarantir que
e només
els treballadors que hagin rebut informació
ó suficient i adequada
a puguin
accedir a les
l zones d
de risc greu i específic

4

L'efectivita
at de les mesures preventive
es haurà de preve
eure les
distraccion
ns i impru
udències no temeràries que poogués com
metre el
treballador. Per a la
a seva aplicació es tindran
t
en compte els riscos
uessin implicar determ
minades meesures prev
ventives,
addicionals que pogu
és podran a
adoptar-se quan la ma
agnitud delss esmentatts riscos
que nomé
sigui subs
stancialmen
nt inferior a les dels que es preetén contro
olar i no
existeixin alternatives
a
s més segurres

5

Podran co
oncertar ope
eracions d'asseguranc
ces que tingguin com a finalitat
garantir com a àmb
bit de cobe
ertura la prrevisió de riscos deriv
vats del
empresa re
especte de
els seus treballadors
t
s, els treb
balladors
treball, l'e
autònoms respecte d
d'ells mateix
xos i les so
ocietats coooperatives respecte
r
dels quals consisteixi
c
en
e la prestaació del seu treball
els socis, l'activitat d
personal.

3.3 IDENTIFICACIIÓ DELS RIISCOS

Els principis d''acció preve
entiva establerts a l'arrticle 15è d e la Llei 31
1/95 són
els següents:
s
1





L'empresa
ari aplicarà les mesu
ures que in
ntegren el deure gen
neral de
prevenció,, d'acord am
mb els segü
üents principis generalls:

Sen
nse perjudic
ci de les dissposicions mínimes
m
de Seguretat i Salut aplic
cables a
l'obrra establertes a l'ann
nex IV del Reial
R
Decre
et 1627/19997 de 24 d''octubre,
s'en
numeren a continuació
c
els riscos particulars de diferentss treballs d'obra, tot
i considerant que alguns d
d'ells es pod
den donar durant
d
tot eel procés d'e
execució
de l'obra o bé ser
s aplicable
es a d'altres
s feines.
S'ha
aurà de ten
nir especial cura en els
s riscos més usuals a les obres, com ara
són, caigudes, talls, crem
mades, erosions i cops, havent-see d'adoptar en cada
mom
ment la postura més ad
dient pel tre
eball que es
s realitzi.

a) Evitar riscos
r
b) Avaluarr els riscos que no es puguin
p
evita
ar
c) Combatre els risco
os a l'origen
n
d) Adaptar el treball a la person
na, en partic
cular amb eel que respe
ecta a la
pció dels llo
ocs de treba
all, l'elecció dels equipps i els mèttodes de
concep
treball i de produccció, per tal de reduir el treball m
monòton i re
epetitiu i
e efectes d
del mateix a la salut
reduir els
e) Tenir en compte l'e
evolució de
e la tècnica

Am
més, s'ha de
e tenir en co
ompte les possibles
p
re
epercussionns a les esttructures
d'ed
dificació veïnes i tenir ccura en min
nimitzar en tot
t moment el risc d'inc
cendi.
Tan
nmateix, els riscos rela
acionats s'ha
auran de te
enir en com pte pels pre
evisibles
treb
balls posteriors (repara ció, manten
niment...).

f) Substitu
uir allò que és perillós per allò que
e tingui pocc o cap perilll
3.3.1

g) Planific
car la preve
enció, busc
cant un conjunt coheerent que in
ntegri la
tècnica, l'organitzzació del treball, les
s condicionns de treb
ball, les
ns socials i la influència
a dels facto
ors ambientaals en el tre
eball
relacion

2

TREBA
ALLS PREV
VIS
- Interfferències a mb Instal·la
acions de subministram
s
ment públic
c (aigua,
llum, gas...)

h) Adoptar mesures que posin per davan
nt la proteccció col·lecttiva a la
ual
individu

- Caigu
udes des d
de punts alts i/o des d'elements pprovisionals d'accés
(esca
ales, platafo
ormes)

i) Donar les degudess instruccions als treba
alladors

- Cops
s i ensopega
ades

ari tindrà e
en consideració les capacitats
c
professiona
als dels
L'empresa
treballadors en matè
èria de segu
uretat i salu
ut en el mooment d'enc
comanar
les feines

- Caigu
uda de matterials, rebo
ots
- Sobre esforços per posture
es incorrecte
es
- Bolca
ada de piless de materia
als
- Risco
os derivats de l'emma
agatzematg
ge de mateerials (temp
peratura,
humitat, reaccio
ons químiques)
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3.4 MES
SURES DE
E PREVENC
CIÓ I PROT
TECCIÓ

3.3.2

INSTAL
L·LACIONS
S

Com
m a criteri general prrioritzaran les
l
protecc
cions col·lecctives en front
f
les
indivviduals. A més, s'ha uran de ma
antenir en bon estat dde conserv
vació els
med
dis auxiliars
s, la maquin
nària i les eines
e
de tre
eball. D'altrra banda els medis
de protecció
p
ha
auran d'esta
ar homologa
ats segons la normativva vigent.

- Interfferències a mb Instal·la
acions de subministram
s
ment públic
c (aigua,
llum, gas...)
- Caigu
udes des d
de punts alts i/o des d'elements pprovisionals d'accés
(esca
ales, platafo
ormes)

Tan
nmateix, les
s mesures relacionad
des s'haura
an de teniir en comp
pte pels
prevvisibles treb
balls posteriiors (repara
ació, manten
niment...).

- Talls i punxadess
- Cops
s i ensopega
ades

3.4.1

- Caigu
uda de matterials, rebo
ots

- Orga
anització i pllanificació dels
d
treballs
s per evitar interferènciies entre
les diferents fein
nes i circula
acions dins l'obra

- Eman
nacions de gasos en obertures
o
de
e pous mortts
- Contactes elèctrrics directes
s o indirecte
es

- Seny
yalització de
e les zones de perill

- Sobreesforços p
per postures
s incorrecte
es

- Preve
eure el siste
ema de circ
culació de vehicles
v
i la seva senya
alització,
tant a l'interior d
de l'obra com
m en relació
ó amb els vvials exteriorrs

- Caigu
udes de pa ls i antenes
s
3.3.3

- Deixa
ar una zon a lliure a l''entorn de la zona exc
xcavada pell pas de
maqu
uinària

RELAC
CIÓ NO EX
XHAUSTIVA
A DELS TREBALLS
T
QUE IMPLIQUEN
RISCOS ESPECIA
ALS (Annex
x II del R.D.1627/1997))
1

2

MESUR
RES DE PR
ROTECCIÓ COL·LECT
TIVA

Tre
eballs amb
b riscos especialme
ent greus de sepu
ultament,
enfonsament o caig
guda d'alttura, per les pa
articulars
característiqu es de l'acttivitat dese
envolupada,, els proce
ediments
c de treball
aplicats o l'en torn del lloc
eballs en e
els quals l'exposició a agents qquímics o biològics
b
Tre
suposi un rissc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància
v
específica de la salut dells treballado
ors sigui leggalment exig
gible

3

Tre
eballs amb
b exposició
ó a radiacions ionitzaants pels quals
q
la
normativa esp
pecífica obligui a la delimitació dee zones con
ntrolades
o vigilades
v

4

Tre
eballs en la proximitat de línies elè
èctriques d''alta tensió

5

Tre
eballs que e
exposin a risc d'ofegam
ment per im
mmersió

6

Ob
bres d'exca
avació de tú
únels, pous
s i altres treeballs que suposin
mo
oviments de
e terres sub
bterranis

7

Tre
eballs realittzats en imm
mersió amb equip subaaquàtic

8

Tre
eballs realittzats en cam
mbres d'aire
e comprimitt

9

Tre
eballs que i mpliquin l'ú
ús d'explosiu
us

- Immo
obilització d
de camions
s mitjançantt falques i/oo topalls du
urant les
tasqu
ues de càrre
ega i descà
àrrega
- Resp
pectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions
existe
ents
- Els elements
e
d
de les Instal·lacions han d'estaar amb les
s seves
prote
eccions aïlla
ants
- Fona
amentació ccorrecta de la maquinària d'obra
- Munttatge de g
grues fet per
p
una empresa
e
esspecialitzad
da, amb
revisions periòd
diques, conttrol de la cà
àrrega màxiima, delimittació del
radi d'acció,
d
fren
nada, blocatge, etc
- Revis
sió periòdicca i manteniment de ma
aquinària i eequips d'ob
bra
- Siste
ema de rec q
que impede
eixi l'emissió
ó de pols enn gran quan
ntitat
- Comprovació de
e l'adequac
ció de les solucions dd'execució a l'estat
d
elemen
nts (subsòl, edificacion
ns veïnes)
real dels
- Comprovació d'a
apuntalame
ents, condic
cions d'estreebats i panttalles de
ecció de rasses
prote
- Utilitz
zació de pa
aviments antilliscants.
- Col·lo
ocació de b
baranes de protecció en llocs ambb perill de ca
aiguda.

10 Treba
alls que requ
uereixin mu
untar o desm
muntar elem
ments prefa bricats pesats.

- Col·lo
ocació de xxarxa en forrats horitzon
ntals
- Prote
ecció de fo
orats i faç
çanes per evitar la ccaiguda d'objectes
(xarx
xes, lones)
- Ús de canaliitzacions
instal·lades

ó
d'evacuació

de

runnes,

corre
ectament

ormes de treball i bastiides
- Ús d''escales de mà, platafo
- Col·lo
ocació de plataformes de recep
pció de maaterials en plantes
altes
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3.5 PRIMERS AUX
XILIS

3.4.2

MESUR
RES DE PR
ROTECCIÓ INDIVIDUA
AL
- Utilitz
zació de ccaretes i ulleres
u
hom
mologades contra la pols i/o
proje
ecció de parrtícules
- Utilitz
zació de ca lçat de seguretat
- Utilitz
zació de ca sc homolog
gat
- A tote
es les zone
es elevades on no hi ha
agi sistemess fixes de protecció
p
caldrrà establir p
punts d'anc
coratge seg
gurs per pooder subjec
ctar-hi el
cinturó de seg
guretat ho
omologat, la utilitzacció del qu
ual serà
obligatòria

Es disposarà d'una
d
farma
aciola amb el contingu
ut de materrial especifficat a la
norm
mativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'ob
s
dels
s diferents centres mè
èdics als
bra, de la situació
als s'hauran de trasllad
dar els accid
dentats. És convenientt disposar a l'obra i
qua
en lloc ben visible,
v
d'un
na llista am
mb els telè
èfons i adrreces dels centres
cies, taxis, etc.
e per garaantir el ràpid
d trasllat
assignats per a urgènciess, ambulànc
delss possibles accidentatss.

zació de gu
uants homo
ologats per evitar el coontacte dire
ecte amb
- Utilitz
mate
erials agresssius i minim
mitzar el risc
c de talls i puunxades
- Utilitz
zació de protectors
s
excessivament ssorollosos

3.4.3

auditius

homologaats

en

ambients
a
Ft.: EMILIO PÉR
REZ PASTOR
R

- Utilitz
zació de ma
andils

EN
NGINYER IND
DUSTRIAL

- Siste
emes de su
ermanent i de vigilànncia per més
m
d'un
ubjecció pe
opera
ari en els trreballs amb perill d'into
oxicació. Utiilització d'eq
quips de
subm
ministramen t d'aire

Nºº Col·legiat: 15
5.566

MESUR
RES DE PR
ROTECCIÓ A TERCER
RS
- Tanc
cament, se
enyalització i enllume
enat de l'oobra. Cas que el
tanca
ament enva
alçada s'ha
a de prevveure un passadís
p
aeixi la ca
prote
egit pel pa
as de vian
nants. El tancament
t
ha d'impe
edir que
perso
ones aliene
es a l'obra puguin entra
ar.
- Preve
eure el sisstema de circulació
c
de
e vehicles tant a l'intterior de
l'obra
a com en re
elació amb els
e vials extteriors
- Immo
obilització d
de camions
s mitjançantt falques i/oo topalls du
urant les
tasqu
ues de càrre
ega i descà
àrrega

Comp
provació de l'adequació
ó de les solucions d'ex
xecució a l'eestat real de
els
elements (subsòl, edificacions vveïnes)
ecció de fo
orats i faç
çanes per evitar la ccaiguda d'objectes
- Prote
(xarx
xes, lones)
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4
.- PLEC DE CONDICIONS
S

ons de les p
partides d’o
obra execu
utades.
1..- Definició i condicio



ables metà
Ca
àl·lics multticonductorss per a la
a transmissió i el ccontrol de senyals
an
nalògiques i digitals, co
ol·locats.
S''han contem
mplat els tip
pus de cable
es següents
s:
-C
Cables per a instal·lacions vertica
als i horitzon
ntals en edificis
-C
Cables per a instal·lacions a l'àrea
a de treball i cables pe
er a connexiionat
S''han contem
mplat els tip
pus de col·lo
ocació segü
üents:
-C
Cables col·locats sota canals, saffates o tubs
s
-C
Cables amb
b connectorrs als extrem
ms, col·loca
ats
L'execució de
e la unitat d'obra
d
inclou
u les operac
cions següe
ents:
n cables co
ol·locats sota canals, sa
afates o tub
bs:
En
-C
Col·locació del cable a dintre de la
a envoltant de protecció
-M
Marcat del cable
c
-P
Prova de se
ervei
-R
Retirada de
e l'obra de le
es restes d''embalatges
s, retalls de cables, etcc.
En
n cables am
mb connecto
ors als extre
ems:
-C
Connexió del cable per ambdós e
extrems amb
b els equips
s o preses dde senyals
-C
Comprovacció i verificac
ció de la pa
artida d'obra
a executada
a
-R
Retirada de
e l'obra de le
es restes d''embalatges
s, etc.

4.- PLEC DE
E CONDIC
CIONS

NS GENERA
ALS:
CONDICION
a prova de servei
s
ha d''estar feta.
La
S''han de verificar totes les
l connexi ons que conformen la instal·lació .
L'instal·ladorr ha d'aporta
ar un certificcat de la ca
ategoria de la instal·lacció.
ABLES CO
OL·LOCATS
S SOTA CAN
NALS, SAF
FATES O TU
UBS:
CA
Ell cable ha de
d portar un
na identifica ció del circu
uit al qual pertany.
No
o es poden transmetre
e esforços e
entre el cable i la resta d'elementss de la insta
al·lació.
o hi poden haver empa
No
almaments a dintre del recorregutt de la canaal, safata o tub.
t
Ells tubs que allotgen ca
ables de co
omunicacion
ns no poden
n tenir al seeu interior elements
e
d'altres instal·lacions. La secció intterior del tu
ub protectorr ha de serr >= 1,3 veg
gades la
ecció del ce
ercle circum
mscrit al feix dels condu
uctors.
se
Le
es canals i safates que
e allotgen ccables de co
omunicacions no podeen tenir en el
e mateix
co
ompartimen
nt del cable de comuniccacions elements d'altrres instal·laacions.
CA
ABLES AM
MB CONNEC
CTORS ALS
S EXTREM
MS:
La
a connexió d'ambdós extrems
e
de
el cable amb
b els equips
s i amb less presses de
e senyal
ha
an d'estar fetes.
f
La co
ontinuïtat d
del senyal ha
h de qued
dar garantidda en els punts
p
de
co
onnexió.
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2..- Condicio
ons del procés d’exec
cució i cond
dicions generals:




-R
Retirada de
e l'obra de le
es restes d''embalatges
s, retalls de tubs, cablees, etc.

Ab
bans de començar els treballs de
e muntatge, es farà un replanteig pprevi que ha de ser
ap
provat per la
a DF.

CONDICION
NS GENERA
ALS:
a posició ha
a de ser la reflectida
r
a la DT o, en el seu defe
ecte, la
La

La
a estesa de
el cable s'h
han de fer sseguint les instruccions de la doccumentació
ó tècnica
de
el fabricant.. Les conne
exions s'han
n de dur a terme
t
amb l'utillatge addequat i res
spectant
les recomana
acions del fabricant
f
de
el cable.
ots els elem
ments s'han d'inspeccio
onar abans de la seva col·locació..
To
La
a seva insta
al·lació no ha
h d'alterar les característiques de
els elementss.
S''ha de com
mprovar que
e les caraccterístiques tècniques del cable correspone
en a les
esspecificadess al projecte
e.
Un cop acab
bades les ta
asques d'esstesa i conn
nexió del ca
able, es proocedirà a la retirada
e l'obra de tots
t
els matterials sobra
ants com arra embalatg
ges, retalls dde cables, etc.
e
de

indicada per la DF.

ABLES PER A INSTAL
L·LACIONS
S VERTICA
ALS I HORIT
TZONTALS
S EN EDIFIC
CIS:
CA
Durant les operacions
o
d'estesa e
es tindrà cu
ura de que el cable nno pateixi tensions
S
de vig
gilar que el cable no es
e malmeti per radis dde curvatura
a massa
exxcessives. S'ha
pe
etits, ni per contacte am
mb arestes,, etc.

a porta ha d'obrir
d
i tanc
car correcta
ament.
La
Ha
a d'estar co
onnectat a la
l xarxa d'a
alimentació elèctrica, la
a de proteccció elèctrica
a, i la de
co
ontrol, amb cables de les seccio
ons i tipus indicats a les instrucccions tècniq
ques del
fa
abricant i qu
ue compleixin les especcificacions fixades
f
a les seves parrtides d'obra.
L'armari ha de
d quedar connectat al conductor de terra.
No
o s'han de transmetre
e esforços e
entre els elements de
e la instal·laació elèctric
ca (tubs,
ca
anals, safates o cables
s) i els comp
ponents de l'equip.
o ha de se
No
er possible el contacte
e accidental amb les parts
p
elèctrricament ac
ctives un
co
op acabade
es les feines
s de muntattge.
La
a prova de funcioname
f
ent ha d'esta
ar feta.
To
oleràncies d'instal·lació
d
ó:
-P
Posició: ±20
0 mm
-A
Aplomat: ±2
2%

c
d’am
midament
3..- Unitat i criteris
CA
ABLES CO
OL·LOCATS
S SOTA CAN
NALS, SAF
FATES O TU
UBS:
m de llargària
a amidada segons
s
les especificac
cions de la DT.
D
CA
ABLES AM
MB CONNEC
CTORS ALS
S EXTREM
MS:
Unitat de qua
antitat necessària amid
dada segons les espec
cificacions dde la DT.

ar fixat sòlidament al su
uport pels punts
p
previs
stos a la doccumentació
ó tècnica
Ha
a de queda
de
el fabricant i amb el sis
stema de fixxació dispos
sat pel fabriicant.
To
ots els mate
erial que inttervenen en
n la instal·la
ació han de ser compattibles entre sí.
S''ha de deixa
ar l'espai su
uficient al vvoltant de l'a
armari per tal
t de perm
metre les ope
eracions
de
e muntatge i mantenim
ment.
Le
es reixetes de ventilaciió de l'arma
ari no poden
n quedar ob
bstruïdes.

4..- Normativ
va de comp
pliment obl igatori
4.2.- Condicions del procés d’execu
ució
*U
UNE-EN 50173:1997 Tecnolog ías de la
a informaciión. Sistem
mas de cableado
c
ge
enéricos.
*U
UNE-EN 50
0173/A1:2000 Tecnol ogías de la información. Sisteemas de cableado
c
ge
enéricos.
*E
EN 50173-1
1:2002 Inforrmation Tecchnology. Generic
G
cab
bling system
ms, Part 1: General
re
equirementss and office areas.
4.1.- Definició
ó i condicions de les p artides d’ob
bra executades
Arrmaris mettàl·lics amb
b bastidor tipus rack 19", porta
a amb vidrre segureta
at, pany
se
eguretat, pa
any amb clau
c
i accéss pels 4 co
ostats, equ
uipats amb bateria d'e
endolls I
ve
entilació forçada, col·lo
ocat superficcialment.
L'execució de
e la unitat d'obra
d
inclou
u les operac
cions següe
ents:
Replanteig de la unitatt d'obra
-R
-C
Col·locació i anivellació
ó
-C
Connexió a la xarxa elèctrica
-P
Prova de fu
uncionamen
nt
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Ab
bans de començar els treballs de
e muntatge, es farà un replanteig pprevi que ha de ser
ap
provat per la
a DF.
Ell muntatge s'ha de fer
f seguint les instruc
ccions de la documeentació tècnica del
fa
abricant.
To
ots els elem
ments s'han d'inspeccio
onar abans de la seva col·locació..
S''ha de comprovar que les caracte
erístiques tè
ècniques del productee corresponen a les
esspecificadess al projecte
e.
La
a seva insta
al·lació no ha
h d'alterar les característiques de
e l'element.
Le
es connexions a les
s diferents xarxes de servei es
e faran uun cop talllats els
co
orresponentts subministraments.
Un cop insta
al·lat l'equip, es proce
e l'obra dee tots els materials
m
edirà a la retirada de
so
obrants com
m ara embalatges, reta
alls de tubs, etc.
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4.3.- Unitat i criteris d’am
midament
antitat instal·lada, amid
dada segons les espec
cificacions dde la DT.
Unitat de qua


CONNECTO
ORS DE 8 VIES
V
PER A CABLES AMB
A
COND
DUCTORS M
METÀL·LIC
CS:
L'apantallament de la instal·lació no
o es pot pe
erdre en el connector
c
, per tant, la pantalla
de
el cable s'ha
a de connec
ctar amb la pantalla de
el propi connector.



4.4.- Normatiiva del com
mpliment obl igatori
CONNECTO
ORS PER A CABLES D
DE FIBRA ÒPTICA:
Ò
eal Decreto 842/2002
2 de 2 de
e agosto, por
p el que
e se aprueeba el Reg
glamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
*U
UNE-EN 50173:1997 Tecnolog ías de la
a informaciión. Sistem
mas de cableado
c
ge
enéricos.
*U
UNE-EN 50
0173/A1:2000 Tecnol ogías de la información. Sisteemas de cableado
c
ge
enéricos.
*E
EN 50173-1
1:2002 Inforrmation Tecchnology. Generic
G
cab
bling system
ms, Part 1: General
re
equirementss and office areas.

La
a qualitat i característic
c
ca del senyyal òptic no poden alte
erar-se en eel punt de connexió
c
en
ntre la fibra i el connec
ctor.
Aiixí mateix, no
n es pot perdre
p
la qu
ualitat i les característiq
c
ques del seenyal òptic per
p radis
de
e curvatura excessivam
ment petits en el traçatt del cable de
d fibra òptiica.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS
P
D
D'EXECUCIÓ
Ó
Ab
bans de començar els treballs de
e muntatge, es farà un replanteig pprevi que ha de ser
ap
provat per la DF. El muntatge s'ha
guint les ins
struccions dde la docum
mentació
a de fer seg
tè
ècnica del fa
abricant. S'h
ha de seguiir la seqüèn
ncia de mun
ntatge propoosada pel fa
abricant.
To
ots els elem
ments s'han d'inspeccio
onar abans de la seva col·locació..
S''ha de com
mprovar que
e les caracte
erístiques tècniques
t
de l'elementt corresponen a les
esspecificadess al projecte
e.
La
a seva insta
al·lació no ha
h d'alterar les característiques de
e l'element.
Un cop insta
al·lat l'equip, es proce
e l'obra dee tots els materials
m
edirà a la retirada de
obrants com
m ara embalatges, reta
alls de tubs, etc.
so

TIDES D'OB
BRA EXECU
UTADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PART
pecials per a armaris d
de comunica
acions, col·locats.
Ellements esp
S''han contem
mplat els se
egüents tipu
us d'elements:
-P
Plafons amb connectors del tipus RJ45 integ
grats
del tipus 1110
-P
Plafons perr a connexio
ons telefòniq
ques amb connectors
c
-P
Plafons amb connectors de fibra ò
òptica del tipus SC
-C
Caixa per a unions de cables de ffibra òptica
L'execució de
e la unitat d'obra
d
inclou
u les operac
cions següe
ents:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAM
MENT

- Replantteig de l'elem
ment a l'inte
erior de l'armari
- Fixació a l'armari
- Execuciió de les co
onnexions
- Prova de servei
a de l'obra de
d les reste
es d'embala
atges, retalls
s de cables , etc.
- Retirada

antitat instal·lada, amid
dada segons les espec
cificacions dde la DT.
Unitat de qua
TIVA DE CO
OMPLIMENT
T OBLIGAT
TORI NORM
MATIVA GE
ENERAL:
4.- NORMAT
UNE-EN 50173:1997 Tecnolog ías de la
a informaciión. Sistem
mas de cableado
c
*U
ge
enéricos.
*U
UNE-EN 50
0173/A1:2000 Tecnol ogías de la información. Sisteemas de cableado
c
ge
enéricos.
*E
EN 50173-1
1:2002 Inforrmation Tecchnology. Generic
G
cab
bling system
ms, Part 1: General
re
equirementss and office areas.

CONDICION
NS GENERA
ALS:
La
a posició ha
a de ser la reflectida
r
a la DT o, en
n el seu deffecte, la inddicada per la DF.Ha
de
e quedar fixxat sòlidam
ment a l'arm
mari pels pu
unts previstos a la doccumentació
ó tècnica
de
el fabricant i amb el sis
stema de fixxació dispo
osat pel fabricant. No ss'han de tra
ansmetre
essforços entrre el plafó i l'armari.
To
ots els mate
erials que in
ntervenen e
en la instal·llació han de
e ser compaatibles entrre si. Per
aq
quest motiu
u, el munta
atge i les connexions
s dels equips han d'eestar fets amb
a
els
m
materials i acccessoris su
ubministratss pel fabrica
ant, o expre
essament approvats perr aquest.
Le
es connexio
ons han d'es
star fetes.
esforços en
No
o s'han de transmetre
t
ntre la conn
nexió i el me
ecanisme.
La
a prova de servei
s
ha d''estar feta.

CONNECTO
ORS DE 8 VIES
V
PER A CABLES AMB
A
COND
DUCTORS M
METÀL·LIC
CS:
UNE-EN 60603-7:1999
9 Conectore
es para frec
cuencias infferiores a 3 MHz para uso con
*U
ta
arjetas imprresas. Partte 7: Espe
ecificación particular para coneectores de 8 vías,
incluyendo lo
os conectorres fijos y liibres con ca
aracterística
as de acopplamiento co
omunes,
on garantía de calidad..
co
*E
EN 60603-7
7-1:2002 Co
onectores p
para equipo
os electrónicos. Parte 7-1: Espec
cificación
pa
articular de
e conectore
es de 8 vía
as, blindados, libres y fijos con características de
accoplamiento
o comunes, de calidad
d evaluada. (Ratificada por AENO
OR en noviembre de
20
002)
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*E
EN 60603-7
7-7:2002 Co
onectores p
para equipo
os electrónicos. Parte 7-7: Espec
cificación
pa
articular para conectores de 8 víías, blindad
dos, libres y fijos paraa la transm
misión de
da
atos con frrecuencia de
d hasta 6
600 MHz (C
Categoría 7,
7 Blindadoos). (Ratific
cada por
AE
ENOR en noviembre
n
de
d 2002)


En
n les instal··lacions amb cables de
e fibra òptic
ca, la qualita
at i caracterrístiques de
el senyal
òp
ptic no pode
en alterar-se en el pun t de connex
xió entre la fibra i el coonnector.
Aiixí mateix, no
n es pot perdre
p
la qu
ualitat i les característiq
c
ques del seenyal òptic per
p radis
de
e curvatura excessivam
ment petits en el traçatt del cable de
d fibra òptiica.
La
a prova de servei
s
ha d''estar feta.



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PART
TIDES D'OB
BRA EXECU
UTADES
EL
LEMENTS COL·LOCA
ATS A L'INT
TERIOR DE
EL PC:
La
a targeta de
e xarxa ha de
d quedar in
ntroduïda a dintre de la
a ranura dee connexió del
d PC.
Ells connecto
ors de dades
s de la targ eta han de ser accessibles.

quips electrrònics per a transmissi ó de dades
s, col·locats.
Eq
S''han contem
mplat les pa
artides d'obrra següents
s:
-S
Switch col·locat en arm
mari rack de
e 19”
-H
Hub col·locat en armarri rack de 19
9”
-R
Router col·llocat en arm
mari rack de
e 19”
- Targeta de
e xarxa am
mb adaptad
dor RJ45 amb
a
bus de
e connexió PCI, col·lo
ocada a
nterior del PC
P
l'in
- Targeta de
e xarxa amb adaptado
or FO SC, amb bus de
d connexióó PCI col·locada a
nterior del PC
P
l'in
L'execució de
e la unitat d'obra
d
inclou
u les operac
cions següe
ents:
n elements col·locats dins
d
de l'arm
mari rack de
e 19”:
En
-C
Col·locació dins de l'arrmari
-E
Execució de
e les conne
exions elèctrriques
-P
Prova de fu
uncionamen
nt
-R
Retirada de
e l'obra de le
es restes d''embalatges
s
En
n elements col·locats a l'interior d
del PC:
-R
Retirada de
e la carcassa del PC
-C
Col·locació de la targeta en la ran
nura de connexió
-C
Comprovacció del funcionament
-T
Tancat de la
a carcassa del PC
-R
Retirada de
e l'obra de le
es restes d''embalatges
s

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS
P
D
D'EXECUCIÓ
Ó
Ab
bans de començar els treballs de
e muntatge, es farà un replanteig pprevi que ha de ser
ap
provat per la
l DF. Les connexionss dels cable
es amb els connectorss s'han de fer amb
l'u
utillatge ade
equat.
Le
es connexio
ons s'han de
d fer segu
uint les instruccions de
e la docum entació tèc
cnica del
fa
abricant.
To
ots els elem
ments s'han d'inspeccio
onar abans de la seva col·locació..
La
a seva insta
al·lació no ha
h d'alterar les característiques de
els elementss.
S''ha de comprovar que les caracte
erístiques tè
ècniques de
els elementss correspon
nen a les
esspecificadess al projecte
e.
Un cop col·lo
ocat el conn
nector, es p
procedirà a la retirada de l'obra dde tots els elements
e
so
obrants com
m ara embalatges, reta
alls de cable
es, etc.
EL
LEMENTS COL·LOCA
ATS A L'INT
TERIOR DE
EL PC:
Le
es targetes s'han d'intrroduir a la ra
anura de co
onnexió pressionant dee manera un
niforme.
No
que suporta
a la ranura
a de conneexió en el moment
o s'ha de deformar la targeta q
d'introduir la
a targeta, per
p tal de no malmetre el circu
uit imprès ni cap com
mponent
electrònic.
o s'han de tocar
t
amb els
e dits els ccontactes elèctrics
e
de la targeta.
No
La
a targeta s'h
ha de fixar a la carcasssa del PC.

EL
LEMENTS COL·LOCA
ATS DINS D
DE L'ARMA
ARI RACK DE
D 19":
La
a posició ha
a de ser la reflectida
r
a la DT o, en el seu defe
ecte, la indiccada per la DF.
Ha
a de queda
ar fixat sòlidament a l'arrmari pels punts
p
previs
stos a la
do
ocumentació tècnica del
d fabrican t i amb el sistema
s
de fixació dispposat pel fa
abricant.
o s'han de transmetre
esforços en
No
t
ntre el plafó
ó i l'armari.
To
ots els mate
erials que in
ntervenen e
en la instal·llació han de
e ser compaatibles entrre si. Per
aq
quest motiu
u, el muntattge i les con
nnexions de
els mecanis
smes han dd'estar fets amb els
m
materials i acccessoris su
ubministratss pel fabrica
ant, o expre
essament approvats perr aquest.
L'element ha
a de quedarr connectat a la xarxa d'alimentac
ció elèctricaa i en condic
cions de
uncionamen
nt.
fu
Ells terminalss de connex
xió de dadess de la part frontal han de quedar accessibles.
La
a porta de l'armari ha
a de poder obrir i tanc
car correcta
ament, finss i tot quan
n hi hagi
co
onnectats els cables de
e la instal·la
ació de dades.
En
n les insta
al·lacions amb
a
cabless metàl·lics apantallatts, l'apanta llament no
o es pot
pe
erdre en el connector, per tant, la pantalla de
el cable s'ha
a de connecctar amb la pantalla
de
el propi con
nnector.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAM
MENT
antitat necessària amid
dada segons les espec
cificacions dde la DT.
Unitat de qua
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4.- NORMAT
TIVA DE CO
OMPLIMENT
T OBLIGAT
TORI





eal Decreto 842/2002
2 de 2 de
e agosto, por
p el que
e se aprueeba el Reg
glamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
*U
UNE-EN 50173:1997 Tecnolog ías de la
a informaciión. Sistem
mas de cableado
c
ge
enéricos.
*U
UNE-EN 50
0173/A1:2000 Tecnol ogías de la información. Sisteemas de cableado
c
ge
enéricos.
*E
EN 50173-1
1:2002 Inforrmation Tecchnology. Generic
G
cab
bling system
ms, Part 1: General
re
equirementss and office areas.

5.- PLÀ
ÀNOLS


Ft.: EMILIO PÉR
REZ PASTOR
R
NGINYER IND
DUSTRIAL
EN
Nºº Col·legiat: 15
5.566
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4.- PROJECTE EXECUTIU PER A LA
I
INSTA
AL·LAC
CIÓ DE PRO
OTECC
CIÓ CO
ONTRA
A INC
CENDIS
D
D’UN
E
ESTAB
BLIME
ENT DE
ESTIN
NAT A AULE
ES

PROMO
OTOR: AJU
UNTAMENT
T DE RUBÍ
MUNICIPAL PLANTA 2
EMPLAÇAMENT: MERCAT M
RUBÍ (081
191)









ÍNDE
EX

1..- MEMÒRIA
A DESCRIP
PTIVA
2..- AMIDAME
ENTS I PRE
ESSUPOST
T
3..- ESTUDI SEGURETA
S
AT I SALUT
T
4..- PLEC CO
ONDICIONS
S

1.- ME
EMÒRIA DESCRIPTIVA
5..- PLÀNOLS
S
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1.- MEMÒ
ÒRIA DES
SCRIPTIV
VA
1..1.- Objecte
e del projec
cte
L'objecte d'a
aquest proje
ecte tècnicc és especificar tots i cada un ddels eleme
ents que
co
omposen la instal·lació
ó de proteccción contra incendis.




1..5.2.- LÍMIT
TS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI
ECTORITZ
ZACIÓ INTE
ERIOR IMPL
LANTADA
SE
arets mitgeres
Pa

All tractar-se d’un edifici de múltiple
es usos, i l’e
establiment considerannt-se un únic sector
d’incendis ess considerarà una resi stència al foc
f de de EI
E 60min resspecte de la planta
ingferior.

1..2.- Titular
No
S
AJUNTAMENT DE RUBÍ.
om o Raó Social:
CIF/NIF: P-0818300-F
Ad
dreça: Plaçça Pere Agu
uilera núm. 1
Po
oblació: Rubí
Provvíncia: Barc
CP: 08191
celona

n el nostre cas es dis
sposa de ta
ancament amb paret de
d fabrica cceràmica tip
pus gero
En
prres amb morter
m
de ciment pò
òrtland, pel que ente
enem que garanteix aquesta
re
esistència al
a foc. Les
s dues port
rtes d’accés
s des de els vestíbuuls de les escales
diposaran d’u
una resisten
ncia al foc E
EI2 -60-C5.

1..3.- Emplaç
çament
Rubí - 08191
M
Mercat Municcipal Planta
a 2.

açanes
Fa
A efectes de
e disminuir el risc de propagació
ó horitzonta
al, si existeeixen obertures del
se
ector d’incendi, restara
an separats a una distà
ància superiior a 1 m.

ació aplicab
ble
1..4.- Legisla
obertes
Co
La
a normativa que li és d’aplicació en
n matèria co
ontra incendis, correspoon a:
-

La
a coberta de l’edifici co
orrespont a
al forjat superior d’aque
est establim
ment, dispos
sa d’una
fo
orjat reticula
ar de formigó armat

RD 314/2006 de 17 de ma
arç, codi tècnic de l’edificació, exxigència bà
àsica de
segurettat en cas d’incendi. CT
TE DB-SI.
Llei 3/2
2010 del 18
8 de febrerr, de preven
nció i seguretat en maatèria d’ince
endis en
establim
ments, activ
vitats, infraesstructures i edificis.
Reial Decret
D
2267
7/2004 Regl ament de Seguretat
S
co
ontra incen dis en esta
abliments
industriials.
Real Decret
D
513/2017, de 2
22 de maig
g, pel que se aprovaa el Reglam
ment de
Instal·la
acions de Protecció con
ntra Incendis
s (RIPCI).
Normess UNE de protecció
p
co ntra incendis. Material i equipameent de lluita contra
c
el
foc. Senyalització. BIE’s, deteccció d’incen
ndis,...
Ordre INT/322/20
012, d’11 d
d’octubre, per la qua
al s’aproveen les insttruccions
ues comple
ementaries del Reglam
ment de Seguretat
S
ccontra ince
endis en
tècniqu
establim
ments indus
strials (RSCIIEI).

CIA AL FOC DE L’ESTR
RUCTURA
RESISTÈNC
L'estructura de
d l'edifici està
e
formad
da de pilars
s d’hacer la
aminat i forjrjat bidirecc
cional de
fo
ormigó armat i xapa de com p ressió. Aqu
uesta estru
uctura requuereix garantir una
re
esitència al foc
f R-60min
n. Es proteg
girà l’estruc
ctura metàl·lica per garrantir un R-6
60 min.
REACCIÓ AL
A FOC DELS
D
ELE
EMENTS CONSTRUC
C
CTIUS, DE
ECORATIUS
S I DE
M
MOBILIARI
us, decorati us i de mob
biliari compliran amb laa taula 4.1
Ells elementss constructiu

1..5.- Justific
cació de la instal·lació
ó

Situació de l'elementt

1..5.1.- Descrripció gene
eral
Tiipus de projjecte: Edific
ci amb ús do
ocent.

Zona ocupa
ables
Fals sostres
s

Revestiments
Sostre
es i parets
Terress
EFL
C--s2,d0
BFL-s2
B-s3,d0

LO
OCALS DE RISC ESPECIAL
No
o considere
em cap zo
ona de risc especial a l’establiment on es realitzarà l’activitat
l
ob
bjecte d’aqu
uest document tècnic.
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1..5.3.- EVAC
CUACIÓ DE
ELS OCUPA
ANTS
AL
LÇADES D’EVACUAC
CIÓ




DIMENSIONAMENT DE
ELS ELEME
ENTS D’EVA
ACUACIÓ
es portes d’’evacuació seran semp
pre de 0,8 m d’amplada de fulla ccom a mínim
m i 1,2 m
Le
d’amplada de
e fulla com a màxim.

gona de l’e
edifici. L’alçada d’evaccuació és in
nferior a
L’establimentt ocupa la planta seg
4m, en senttit descende
ent.
14

na zona de pas (vies d
d’evacuació) que uneix
x la porta dee sortida a l’exterior
Ess preveu un
am
mb el punt inicial del recorregut d’evacuació, aquesta
a zona de ppas mantin
ndran un
am
mple lliure mínim
m
de 1,00 m.

CÀ
ÀLCUL DE L’OCUPAC
CIÓ

PR
ROTECCIÓ
Ó DE LES ESCALES
E
I VESTÍBUL
LS D’INDEP
PENDÈNCIA
A

egons la tau
ula 2.1, els valors de d
densitat d’oc
cupació són
n:
Se
ules:
au

1,5 m²²/persona

co
onjunt de la planta:

10 m²/
²/persona

officines:

10 m²/
²/persona

Ells dos nuclis d’escales
s existents comunitaris
s del conjunt de l’edififici, disposa
arà de la
co
orresponentt justificació
ó de proteccción contra
a incendis pasiva
p
i acttiva comunitaria de
l’e
edifici.
PO
ORTES SIT
TUADES EN
N ELS REC
CORREGUT
TS D’EVACUACIÓ

Així l’ocupacció prevista
a serà:
s.u.(m2)
Despatx
x
Enseny ament lingüístic
Dinamit zació
Espai documental
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Aula 4
CUPACIÓ TOTAL
T
OC

13,60
52,00
18,80
44,00
36,10
29,70
40,60
27,00

Ocupació
(m2/pe
ersona)
1
10
1
1,5
1
1,5
1
10
1
1,5
1
1,5
1
1,5
1
1,5

Le
es portes de sortida de l’edifici prrevistes per a la evacu
uació de m
més de 50 persones
p
se
eran abatib
bles sobre l’eix de girr vertical i amb un siistema de tancament que no
acctuarà quan
n hi hagi zon
nes a evacu
uar.

Ocupació
ó
(persona )
2
35
13
5
25
20
28
18
146

To
otes les porrtes de sortida obriran en el sentit de l’evacua
ació.
DISCONTINU
UÏTATS EN
N EL PAVIM
MENT
A nivell de planta baixa no es dispo
osa de cap discontinuïttat en el pavviment ni diferencia
d'alçades.

NÚMERO DE
E SORTIDE
ES I LONGI TUD DELS
S RECORRE
EGUTS D’E
EVACUACIÓ
Ó
EGURETAT
T EN VERS
S AL RISC D
D’IMPACTE
E O ATRAP
PAMENT
SE
Un recinte pot
p disposa
ar de méss d’una sortida quan es compleeixin les següents
s
co
ondicions:

-

no
o existeixen recorregu
uts de més de 50 metres
m
fins alguna so
ortida de
planta.

-

ap recorreg
gut d’ocupa ció fins a la trobada de
d dos recoorreguts altternatius
ca
no
o tindrà mai una longitu
ud superiorr a 25 m.

e els usuarris puguin sofrir impactte o atrapam
ment amb elements
e
Ess limitarà ell risc de que
fixxes o practicables de l’’edifici.
L’alçada lliurre de pas serà semp
pre com a mínim de 2,20 m, caas de penja
ar algun
element fix.
mpacte amb
b elements fràgils, elss vidre a alçada de le
es personess o bé que
e puguin
Im
re
ebre algun impacte involuntari se
eran lamina
ats, per tal d’evitar e n la seva possible
tre
encament el
e desprenim
ment d’algun
na part d’aq
quest.

Pe
er tan ente
enem que les
l
dues so
ortides exis
stents es poden
p
utilitzzar com a sortides
d’evacuació.
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Exxcepte en el
e cas de les
s portes de banys i san
nitaris, cap porta dispoosarà d’elem
ment que
pe
ermeti el se
eu tancame
ent des de l’interior. Sempre
S
permetran l’obbertura des del seu
interior, sensse necessittat d’ús de clau o ele
ement simila
ar. La forçaa d’obertura
a de les
po
ortes de so
ortida serà de 150 N
N, com mà
àxim, a exc
cepció de les portes de pas
ad
daptades qu
ue no sobre
epassarà un
na força de 25 N.



Ells itineraris accessible
es, que con dueixin a una
u zona de
e refugi, a un sector d’incendi
d
alternatiu pre
evist per la evacuació
ó de person
nes amb dis
scapacitat o a una so
ortida de
l’e
edifici accesssible es senyalitzarà
s
à mitjançantt senyals establertes
e
als punts anteriors
a
accompanyad
des del SIA (Símbol Intternacional de Accessibilitat per a la mobilita
at). Quan
aq
quests itine
eraris acces
ssibles cond
dueixin a un
na zona de refugi o a un sector d’incendi
d
alternatiu , an
niran a més
s a més aco
ompanyades del rètol “ZONA DE R
REFUGI”.

ENYALITZA
ACIÓ I ENL
LLUMENAT
T D’EMERGÈNCIA
SE
La
gi es senya
a superfície
e de les zon
nes de refug
alitzaran am
mb pavimennt de color diferent
d
i
el rètol “ ZON
NA DE REF
FUGI” acom panyat del SIA col·loca
at a la pareet adjacent.
à d’enllumenat d’emerg
gència i senyalització. Tot segonns la dispos
sició que
Ess disposarà
s’indica en ell plànol de planta.
p
Aq
questes se
enyals seran
n visibles e
en cas de fallida del subministraament d’enllumenat
no
ormal.
d protecció
ó contra inccendis de utilització
u
manual,
m
tals com ara extintors,
e
Ells mitjans de
po
olsadors d’alarma, dispositius de tir de sistema d’extinció..,
d
es senya
alitzaran
m
mitjançant se
enyals defin
nides a la no
orma UNE 23033-1.
2

ES
SPAI EXTE
ERIOR SEG
GUR

Aq
questes se
enyals seran
n visibles e
en cas de fallida del subministraament d’enllumenat
no
ormal.

L’edifici en qüestió
q
disp
posa d’un espai exterrior segur, que permeet la disperrsió dels
occupants que
e abandone
en l’edifici.

NLLUMENA
AT D’EMER
RGÈNCIA I SENYALIT
TZACIÓ DEL
LS MITJAN
NS D’EVACU
UACIÓ
EN

Aq
quest espai permetrà una amplia
a dissipació de la calorr, el fum i ddels gasos produïts
pe
er l’incendi.

es senyals d’evacuació
d
ó definides a la norma UNE 230334:1988, seg
gons els
S’’utilitzarà le
crriteris:

bombers i dels
Pe
ermetrà l’acccés dels efectius
e
de b
d
medis d’ajuda de ls ocupants
s que es
co
onsiderin op
portuns.

ota sortida de planta, de recinte i edifici tind
drà una senyal amb eel rètol “SO
ORTIDA”,
To
fà
àcilment visiibles des de
e qualsevol punt dels recintes.
r

1..5.4.- INSTA
AL·LACION
NS DE PRO
OTECCIÓ CONTRA
C
INCENDIS
EX
XTINTORS
S PORTÀTIL
LS

n tota sortid
da prevista per a us e
exclusiu d’em
mergència tindrà una ssenyal amb
b el rètol
En
“S
SORTIDA D’EMERGÈN
D
NCIA”.

an extintors de pols pollivalent de 6 kg/u, amb
b eficàcia m
mínima 21 A 113 B. I
Ess col·locara
prrop dels qua
adres elèctrrics de CO2
2 de 5 kg am
mb eficàcia 55 B..

à de senyals indicative
es de la dire
ecció dels recorreguts,, visibles de
es de tot
Ess disposarà
orrigen des de
el qual no es
e percebin les sortides
s.

BO
OQUES D’IINCENDI EQUIPADES
S
En
n els puntss de recorrregut d’evaccuació on existeixin alternatives
a
es col·locaran les
an
nteriors sen
nyalitzacions
s esmentad
des.

Pe
er a les seves
s
dimensions (su perfície infferior a 2.0
000 m²), nno és nece
essari la
instal·lació de
e boques d’incendi equ
uipades.

n els mateiixos recorre
eguts, on h i hagi porte
es que no siguin
s
de ssortida i que
e puguin
En
induir a errorrs, s’instal·llarà una se
enyal amb el
e rètol de “ SENSE S
SORTIDA”, en llocs
vissibles, però
ò mai sobre les fulles d
de la porta.

E DETECCIÓ I D’ALAR
RMA
SISTEMA DE
No
o és la insttal·lació d’un sistema d
d’alarma ja que la superfície consstruïda no excedeix
e
de
els 1.000m²².

Le
es senyals es disposa
aran de fo rma cohere
ent amb l’a
assignació d’ocupants que es
prretengui rea
alitzar a cad
dascuna de les sortides
s.
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No
o és la insta
al·lació d’un
n sistema d e detecció automàtica d’incendis ja que la su
uperfície
co
onstruïda no
o excedeix els 2.000m ².




En
n els tramss amb curv
vatura els rradis mínim
ms han de ser
s 5,30m i 12,30m amb
a
una
am
mplada lliurre de circula
ació de 7,20
0m.



m
s’h
ha de manttenir lliure de mobiliarri urbà, arbrrat, jardins o altres
L’espai de maniobra
ob
bstacles. On es preten
ngui l’accéss a una faç
çana amb escala
e
o plaataforma hid
dràulica,
s’evitaran ele
ements com
m ara cabless elèctrics aeris
a
o branques d’arbrres.

NSTAL·LAC
CIÓ AUTOM
MÀTICA D’E
EXTINCIÓ
IN
Pe
er les seves caracterís
stiques funccionals no és
é necessària una insttal·lació auttomàtica
d’extinció.

n les vies d’accés se
ense sortid
da de més de 20m de
d llarg es disposarà d’espai
En
su
uficient per la maniobra
a dels vehiccles d’extinc
ció.
S
COLUMNA SECA
Am
mb una alça
ada d’evacu
uació inferio
or a 24m, no és necess
sari instal·laar columna seca.

AC
CCESSIBIL
LITAT PER FAÇANA

E
S
HIDRANTS EXTERIOR

Do
onat que l’a
alçada d’ev
vaquació de
e la segona
a planta és inferior a 99m no es necessari
disposar d’ob
bertures a les
l façaness que perme
etin l’accés des de l’exxterior del personal
p
de
e servei d’extinció d’inc
cendis.

Am
mb una sup
perfície con
nstruïda tota
al inferior a 5.000 m² no és neceessari la ins
stal·lació
d’hidrants a l’exterior.
AS
SCENSORS D’EMERG
GÈNCIA

RANGES DE
D PROTEC
CCIÓ RESP
PECTE DE LA FOREST
FR

o s’instal·la
arà cap asce
ensor d’eme
ergència.
No

üestió no es
stà enfronta
at amb àree
es forestals..
L’edifici en qü

L·LACIONS
ENYALITZA
ACIÓ DE LES
L
INSTAL
S MANUALS DE PRO
OTECCIÓ CONTRA
C
SE
IN
NCENDIS
Ess disposarà
à d’enllumenat d’emerg
gència i senyalització. Tot segonns la dispos
sició que
s’indica en ell plànol de planta.
p

Ft.: EMILIO PÉR
REZ PASTOR
R

ESSIBILITA
AT PER A B
BOMBERS
1..5.5.- ACCE

EN
NGINYER IND
DUSTRIAL
Nºº Col·legiat: 15
5.566

AP
PROXIMAC
CIÓ I ENTO
ORN
s espais dee maniobra han de
Ells vials d’aproximació dels vehiccles dels bombers als
co
omplir les co
ondicions següents:
Am
mplada mín
nima lliure: 3,5m
3
Allçada mínim
ma lliure: 4,5
5m
Ca
apacitat portant del via
al 20 kN/m²
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2.1.- CONSIDERACIONS P
PREVIES
S
CONDICION
NS MARC
C
L’’ELABORA
ACIÓ DEL
PR
RESSUPOS
ST

GENER
RALS

QUE

S’HAN
N

CONSID
DERAT

PER
P

A

Aq
questes condicions ca
aldrà que e
es facin con
nstar en el ple de basses del con
ncurs de
liccitació de l’o
obra i en les
s clàusules del contrac
cte d’execuc
ció d’obres.
En
n l’import de
d les partiides i en e
els preus un
nitaris s’han de consi derar inclo
oses les
se
egüents desspeses:
x
x

2.- AMIDAM
MENTS I P RESSU
UPOST
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
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Imposstos, arbitris
s o taxes q ue, per motiu del contracte i de l’’execució de
d l’obra,
s’hagin de satisfe
er a qualsevvol organisme.
Despeses que originin al co
ontractista el
e replanteig
g, programaació, recone
eixement
i asssaig pel co
ontrol de m
materials, controls
c
d’e
execució, pproves, rec
cepció i
liquidació de l’ob
bra, aportan
nt plànols de
efinitius tipu
us As-Built.
s informative
es que, d’acord amb le
es instruccioons de l’aju
untament
Rètols o tanques
agin de col·llocar.
de Villadrau, s’ha
Despeses de pe
ermisos o llicències propis
p
del contractista
c
a, necessarris per a
c
nts expropiiacions i
l’execcució de les obres, exxcepció fetta de les corresponen
serve
eis afectats.
Conservació i po
olicia de l’o
obra durantt la seva ex
xecució i ddurant el termini de
garan
ntia.
Despeses corres
sponents a plantes, Instal.lacions i mitjans aauxiliars i eq
quips de
maqu
uinària.
Despeses d’insttal·lació i rretirada de tota classe de consstruccions auxiliars,
a
plante
es, instal·lacions i eine
es.
Despeses de llo
oguer o ad
dquisicions de terreny
ys o dipòsitts de maquinària i
materrials.
Despeses de pro
otecció d’ab
bassegament i de la prròpia obra ccontra tota mena
m
de
deteriiorament.
Despeses de muntatge, conservac
ció i retirrada d’insttal·lacions per al
subm
ministramentt d’aigua i energia elèctrica necessaris peer a l’exec
cució de
l’obra
a, així com drets,
d
taxess o impostos
s de presa de
d corrent, comptadors i altres
eleme
ents.
Despeses de cla
assificació i retirada de
e materials rebutjats,
r
evvacuació de
e restes,
neteja
a general de
d l’obra i zzones annexes afectad
des per les obres, tot efectuat
amb estricte
e
com
mpliment de
el Decret sobre residus de la consttrucció.
Execu
ució, remod
delació, rep
posició i re
etirada de tota classee de construccions
auxilia
ars, incloen
nt-hi caminss d’accés, desviacions
d
d’aigües, nneteja i arra
anjament
de la
a zona d’o
obres, inclo
oses instal··lacions, prreses de ccorrent, pré
éstecs i
aboca
aments des
sprés de l’accabament de
d l’obra.
Adquisició o llo
oguer de tterrenys pe
er a Instal.lacions, ppreses de corrent,
aboca
aments i pré
éstecs.
Despeses de re
eparació i rreposició de
e camins, vials
v
alternaatius i serv
veis que
afectin al contrac
ctista per a la realització dels treballs.
Subm
ministramentt, col·locac ió i conserv
vació de se
enyals i elem
ments de seguretat
dins de
d l’obra i de les zon
nes de terc
cers i en le
es zones dd’inici i final d’obra,
guard
da de l’obra
a, vigilància d’afecció a tercers, en
n especial lles indicade
es per la
policia
a local resp
pecte el tràn
nsit de vehic
cles i persones.
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x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Despeses deriva
ades de la
a tanca d’o
obres i de la proteccció en relació a la
perillo
ositat i molè
èsties produ
uïdes per les obres.
Danyss a tercers per motiu d
de la forma d’execució de l’obra.
Despeses deriva
ades de le
es ampliaciions o connexions dee serveis definitius
d
d’elecctricitat, aig
gua, gas, te
elèfon i xa
arxes de co
omunicacióó per a la correcta
explotació de le
es obres o
objecte del contracte, d’acord aamb les po
otències,
consu
ums i carac
cterístiquess definides en el proje
ecte. Aqueestes despe
eses fan
referè
ència als drrets de con
nnexió de les compan
nyies subm inistradores
s i a les
obress i instal·lacions necesssàries per a la seva ma
aterialitzacióó.
Despeses deriv
vades de lles proves necessàriies a real itzar en to
otes les
instal·lacions prè
èvies a la re
ecepció defiinitiva.
Despeses deriv
vades de la legalitz
zació i tràmits neceessaris dav
vant els
organ
nismes oficiials que ca
alguin i les companyie
es que es ffaran càrrec
c de les
instal·lacions rea
alitzades.
s xarxes d
de drenatg
ge i recollida d’aigüees a la xa
arxa de
Connexió a les
clavegueram existent.
Despeses deriva
ades de la protecció de
d les obre
es per a fe r front a fe
enòmens
natura
als: pluja, vent,
v
neu, ettc.
Majorrs costos que poguesssin derivar--se en motiiu de la reaalització de
e treballs
noctu
urns, en ho
ores extrao
ordinàries, en
e dies fes
stius o en horaris no
o lectius
necesssaris per a complir el pla d’obra.
Eleme
ents auxilia
ars, petit m
material, aparells de trransport, d ’elevació, minves
m
i
pèrdu
ues.
Despeses d’elab
boració, apliicació i exec
cució del Pla de Segurretat i Salutt.
n en l’obra: sous d’enc
carregat,
Totess les despeses indirecttes que es produeixen
de gruista, de vig
gilants de sseguretat, de
d caps d’ob
bra, lloguerrs de tota classe de
maqu
uinària i Insttal.lacions p
provisionals
s, així com assegurance
a
ces.
La de
escomposició i justifica
ació dels pre
eus unitaris
s, així com eels rendime
ents i els
preuss bàsics que
e s’utilitzen
n són únicament inform
matius pel ccontractista que els
haurà
à de revisar en la seva oferta i que
e per aques
st procedimeent quedara
an a risc
i venttura del con
ntractista i ta
ancats a totts els efecte
es.
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2.2.- AMID
DAMENT
TS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI

AJUNTAMENT RUBÍ

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

SUBCAPÍTOL 04.01 MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ EXISTENT
PA

ACT0010

1

ACT0010

QUANTITAT

1,00

1,00

1

1,000
04.03.06

1,00

1,00
1,000

PA

PARCIALS

Modificació polsador sirena contra incendis

Partida alçada en concepte de modificació dels dos polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis existents, a nova ubicació segons plànols.

04.01.02

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

250,00
250,00

250,00

ACT0010

u

1,00

1,00
1,000

125,00
125,00

TOTAL SUBCAPÍTOL 04.01 MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ
EXISTENT ..........................................................................................

9,39
9,39

9,39

Placa senyalització ubicació pulsador alarma contra incendis

2

2,00

2,00
2,000

Partida alçada en concepte de modificació d'un sirena interior de
contra incendis existents, a nova ubicació segons plànols.
1

IMPORT

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50+35 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

Modificació sirena contra incendis

ACT0010

PREU

gons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

CAPÍTOL 04 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
04.01.01

RESUM

125,00

18,78
9,39

18,78

TOTAL SUBCAPÍTOL 04.03 PLAQUES SENYALITZACIÓ.............

187,80

TOTAL CAPÍTOL 04 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ...............................................

955,03

TOTAL.........................................................................................................................................................

955,03

375,00

SUBCAPÍTOL 04.02 EXTINTORS
04.02.01

u

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
ACT0010

3

3,00

3,00
3,000

04.02.02

u

138,69
46,23

138,69

Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
ACT0010

2

2,00

2,00
2,000

253,54
126,77

TOTAL SUBCAPÍTOL 04.02 EXTINTORS........................................

253,54

392,23

SUBCAPÍTOL 04.03 PLAQUES SENYALITZACIÓ
04.03.01

u

Placa senyalització recorregut d'evacuació

Placa de senyalització interior per a indicació de recorregut d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
ACT0010

1

1,00

1,00
1,000

04.03.02

u

9,39
9,39

9,39

9,39

93,90

Placa senyalització sortida d'emergència

Placa de senyalització interior per a indicació de sortida d'emergència, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament
ACT0010

10

10,00

10,00
10,000

04.03.03

u

93,90

Placa senyalització sortida emergència establiment

Placa de senyalització interior per a indicació de sortida d'emergència de l'establiment, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent
segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
ACT0010

2

2,00

2,00
2,000

04.03.04

u

18,78
9,39

18,78

Placa senyalització ubicació extintor

Placa de senyalització interior per a indicació d'ubicació d'extintor,
de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE
i DIN, fixada mecànicament
ACT0010

4

4,00

4,00
4,000

04.03.05

u

37,56
9,39

37,56

Placa senyalització ubicació alarma contra incendis

Placa de senyalització interior per a indicació d'ubicació d'alarma
contra incendis, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent se20 març 2018

Pàgina

1

20 març 2018

Pàgina

2

QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI





QUANTITAT UT

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
SUBCAPITOL 04.01 MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ EXISTENT

2.3.- PREU
US DESC
COMPOS
SATS

04.01.01

PA Modificació polsador sirena contra incendis

Partida alçada en concepte de modificació dels dos polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis existents, a nova ubicació segons plànols.
654564

1,000 u

Modificació polsador sirena contra incendis

250,00

250,00

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
04.01.02

250,00

PA Modificació sirena contra incendis

Partida alçada en concepte de modificació d'un sirena interior de contra incendis
existents, a nova ubicació segons plànols.
49684

1,000

Modificació sirena contra incendis

125,00

125,00

TOTAL PARTIDA ...................................................

125,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS

SUBCAPITOL 04.02 EXTINTORS
04.02.01

u

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
A012M000
A013M000
BM312611
BMY31000
A%AUX0010150

0,200
0,200
1,000
1,000
1,500

h
h
u
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat
P.p.elements especials p/extint.
Despeses auxiliars mà d'obra

21,34
18,34
37,88
0,29
7,90

4,27
3,67
37,88
0,29
0,12

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
04.02.02

u

46,23

Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret
A012M000
A013M000
BM313511
BMY31000
A%AUX0010150

0,200
0,200
1,000
1,000
1,500

h
h
u
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat
P.p.elements especials p/extint.
Despeses auxiliars mà d'obra

21,34
18,34
118,42
0,29
7,90

4,27
3,67
118,42
0,29
0,12

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

126,77

SUBCAPITOL 04.03 PLAQUES SENYALITZACIÓ
04.03.01

u

Placa senyalització recorregut d'evacuació

Placa de senyalització interior per a indicació de recorregut d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
A012M000
A013M000
BMDBU005

0,150 h
0,150 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Placa senyal. mesures salv.+vies evac.,210x297mm,pintura
fotolum.,p/fix.mec.
Despeses auxiliars mà d'obra

21,34
18,34
3,35

3,20
2,75
3,35

6,00

0,09

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
04.03.02

u

9,39

Placa senyalització sortida d'emergència

Placa de senyalització interior per a indicació de sortida d'emergència, de 210 x 297
mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament



Pàgina 16

A012M000
A013M000
BMDBU005

0,150 h
0,150 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Placa senyal. mesures salv.+vies evac.,210x297mm,pintura
fotolum.,p/fix.mec.
Despeses auxiliars mà d'obra

21,34
18,34
3,35

3,20
2,75
3,35

6,00

0,09

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
20 març 2018

9,39

Pàgina

1

QUADRE DE DESCOMPOSATS
AJUNTAMENT RUBÍ
CODI
04.03.03

QUANTITAT UT
u

RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Placa senyalització sortida emergència establiment

Placa de senyalització interior per a indicació de sortida d'emergència de l'establiment, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
A012M000
A013M000
BMDBU005

0,150 h
0,150 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Placa senyal. mesures salv.+vies evac.,210x297mm,pintura
fotolum.,p/fix.mec.
Despeses auxiliars mà d'obra

21,34
18,34
3,35

3,20
2,75
3,35

6,00

0,09



2.4.- RESU
UM PRES
SSUPOS
ST

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
04.03.04

u



9,39

Placa senyalització ubicació extintor

Placa de senyalització interior per a indicació d'ubicació d'extintor, de 210 x 297 mm,
amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
A012M000
A013M000
BMDBU005

0,150 h
0,150 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Placa senyal. mesures salv.+vies evac.,210x297mm,pintura
fotolum.,p/fix.mec.
Despeses auxiliars mà d'obra

21,34
18,34
3,35

3,20
2,75
3,35

6,00

0,09

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
04.03.05

u

9,39

Placa senyalització ubicació alarma contra incendis

Placa de senyalització interior per a indicació d'ubicació d'alarma contra incendis, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
A012M000
A013M000
BMDBU005

0,150 h
0,150 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Placa senyal. mesures salv.+vies evac.,210x297mm,pintura
fotolum.,p/fix.mec.
Despeses auxiliars mà d'obra

21,34
18,34
3,35

3,20
2,75
3,35

6,00

0,09

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
04.03.06

u

9,39

Placa senyalització ubicació pulsador alarma contra incendis

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50+35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
A012M000
A013M000
BMDBU005

0,150 h
0,150 h
1,000 u

A%AUX0010150

1,500 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Placa senyal. mesures salv.+vies evac.,210x297mm,pintura
fotolum.,p/fix.mec.
Despeses auxiliars mà d'obra

21,34
18,34
3,35

3,20
2,75
3,35

6,00

0,09

TOTAL PARTIDA ...................................................
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

9,39
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20 març 2018

Pàgina

2

RESUM DE PRESSUPOST
AJUNTAMENT RUBÍ
CAPÍTOL

RESUM

IMPORT

01

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS .......................................................................................................

%

955,03 100,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals......
124,15
6,00% Benefici industrial .........
57,30

955,03

Suma .....................................................

181,45

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA

1.136,48

21% IVA ................................................

238,66

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

1.375,14





Puja el pressupost l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
, a 20 de març de 2018.
Promotor

AJUNTAMENT DE RUBÍ

3.- ESTUDI SEGURETAT I SALUT
S
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20 març 2018

Pàgina

1





Servvirà per don
nar unes di rectrius bàs
siques a l'empresa connstructora per
p dur a
term
me les sev
ves obligaccions en el terreny de la preevenció de
e riscos
proffessionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord aamb el Reia
al Decret
162
27/1997 de 24 d'octub
bre, pel qua
al s'estableixen dispossicions mínimes de
seguretat i de salut
s
a les o
obres de co
onstrucció.

3.- ESTUD
DI SEGURETAT I SALUT
1

DADES DE L'OBRA
A
us d'obra.
1.1 Tipu
PRO
OJECTE EXECUTIU
E
PER A LA INSTA
AL·LACIÓ DE PROT
TECCIÓ
CON
NTRA INCE
ENDIS

En base
b
a l'art.. 7è, i en ap
plicació d'aq
quest Estudi Bàsic de S
Seguretat i Salut, el
contractista ha
a d'elaborarr un Pla de Seguretat i Salut en eel treball en
n el qual
nalitzin, estu
udiïn, dese nvolupin i complemen
c
tin les prevvisions conttingudes
s'an
en el
e present document.
d

1.2 Emp
plaçament.
RUBÍ - 08191

El Pla
P de Segu
uretat i Salu
ut haurà de
e ser aprova
at abans dee l'inici de l'obra pel
Coo
ordinador de
e Segureta
at i Salut du
urant l'execució de l'obbra o, quan
n no n'hi
hagi, per la Direcció
D
Fa
acultativa. En
E cas d'o
obres de lees Adminis
stracions
bliques s'haurà de sotm
metre a l'aprrovació d'aq
questa Adm
ministració.
Púb

Mercat Mu
unicipal, pla
anta 2
1.3 Prom
motor: AJUNTAMENT DE RUBÍ
d'execució. Emilio Pérez Pastor
1.5 Tèccnic autor de
el Projecte d

Es recorda l'ob
bligatorietatt de què a cada centre de trebaall hi hagi un
u Llibre
d'Incidències pel seguim
ment del Pla.
P
Qualse
evol anotaació feta al
a Llibre
h
de po
osar-se en coneixemen
nt de la Insspecció de Treball i
d'Incidències haurà
guretat Social en el term
mini de 24 hores.
h
Seg

1.4 Tèccnic redactor de l'Estud
di Bàsic de Seguretat
S
i Salut. Emiliio Pérez Pa
astor
2





DADES TÈCNIQUE
ES DE L'EM
MPLAÇAME
ENT
pografia. Co
orrespon a u
un edifici de
e pública concurrència..
2.1 Top
2.2 Carracterístique
es del terren
ny, correspo
on a un sol urbà.

Tan
nmateix es recorda
r
que
e, segons l'a
art. 15è del Reial Decrret, els contractistes
i sot-contractistes hauran de garantir que els trreballadors rebin la infformació
ade
equada de to
otes les me
esures de se
eguretat i sa
alut a l'obraa.

2.3 Con
ndicions físiques i d'ú
ús dels edifficis de l'entorn. Corrresponen a edificis
residencials
2.4 Instal·lacions de
d serveis públics, tant vistes co
om soterraddes. Únicament es
podrien trobar canonades d’aigües re
esiduals

3

2.5 Ubiccació de via
als. Existentts i amples..

Aba
ans del com
mençament dels treballs el promo
otor haurà dd'efectuar un
u avis a
l'auttoritat laboral compettent, segon
ns model inclòs a l'aannex III del Reial
Deccret.

COMPLIIMENT DEL R.D. 162
27/97 DE 24
4 D'OCTUB
BRE SOBR
RE DISPOS
SICIONS
MÍNIMES
S DE SEGU
URETAT I SALUT A LES
L
OBRES DE CONS
STRUCCIÓ
Ó

La comunicació
c
ó d'obertura
a del centre
e de treball a l'autoritatt laboral co
ompetent
haurà d'inclourre el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinado
r de Segurretat i Salut durant l'execució dee l'obra o qualsevol
C
integrant de la
a Direcció F
Facultativa, en cas d'a
apreciar un risc greu im
mminent
ors, podrà aturar l'o bra parcialment o
per a la seguretat delss treballado
alment, com
municant-lo a la Inspe
ecció de Treball
T
i Seeguretat Social, al
tota
contractista, so
ots-contracttistes i repre
esentants dels treballaddors.

3.1 INTRODUCCIÓ
Ó
ENERALS A
APLICABLE
ES DURANT
T L'EXECUC
CIÓ DE L'O
OBRA
3.2 PRINCIPIS GE
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RIISCOS
3.4 MES
SURES DE
E PREVENC
CIÓ I PROT
TECCIÓ

Les responsab
bilitats delss coordina
adors, de la
l Direccióó Facultativ
va i del
motor no ex
ximiran de l es seves re
esponsabilittats als con tractistes i als sotsprom
contractistes (a
art. 11è).

3.5 PRIMERS AUX
XILIS
3.6 NOR
RMATIVA APLICABLE
A
E

ENERALS A
APLICABLE
ES DURAN
NT L'EXECU
UCIÓ DE L'OBRA
3.2 PRINCIPIS GE

3.1 INTRODUCCIÓ
Ó
Aqu
uest Estudi Bàsic de
e Segureta
at i Salut estableix, durant l'e
execució
d'aq
questa obra
a, les previssions respecte a la pre
evenció de riscos d'accidents i
malalties professionals, aiixí com info
ormació útil per efectuaar en el seu
u dia, en
les degudes co
ondicions d e seguretatt i salut, els
s previsibless treballs po
osteriors
de mantenimen
m
nt.



Pàgina 19

bleix que s'aplicaran eels principis
s d'acció
L'arrticle 10 del R.D.1627//1997 estab
prevventiva rec
collits en l''art. 15è de
d la "Ley de Preveención de Riesgos
Lab
borales (Ley
y 31/1995, d
de 8 de nov
viembre)" durant
d
l'execcució de l'o
obra i en
partticular en les següents activitats:
a)

El manteniment de l'o
obra en bon
n estat d'ord
dre i neteja
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b)

L'elecció de
d l'emplaça
ament dels llocs i àree
es de treba ll, tenint en
n compte
les seves condicionss d'accés i la determin
nació de lees vies o zones de
desplaçam
ment o circu
ulació

2

L'empresa
ari tindrà e
en consideració les capacitats
c
professiona
als dels
treballadors en matè
èria de segu
uretat i salu
ut en el mooment d'enc
comanar
les feines

c)

La manip
pulació delss diferents materials i la utilitzzació dels mitjans
auxiliars

3

d)

El manteniment, el co
ontrol previ a la posada
a en servei i el control periòdic
de les Ins
stal·lacions i dispositiu
us necessaris per a l'eexecució de l'obra,
amb objec
cte de corre
egir els defe
ectes que po
oguessin affectar a la seguretat
i salut dels
s treballado
ors

ari adoptarà
à les mesures necessàries per ggarantir que
e només
L'empresa
els treballadors que hagin rebut informació
ó suficient i adequada
a puguin
l zones d
de risc greu i específic
accedir a les

4

L'efectivita
at de les mesures preventive
es haurà de preve
eure les
distraccion
ns i impru
udències no temeràries que poogués com
metre el
treballador. Per a la
a seva aplicació es tindran
t
en compte els riscos
uessin implicar determ
minades meesures prev
ventives,
addicionals que pogu
és podran a
adoptar-se quan la ma
agnitud delss esmentatts riscos
que nomé
sigui subs
stancialmen
nt inferior a les dels que es preetén contro
olar i no
existeixin alternatives
a
s més segurres

5

Podran co
oncertar ope
eracions d'asseguranc
ces que tingguin com a finalitat
garantir com a àmb
bit de cobe
ertura la prrevisió de riscos deriv
vats del
empresa re
especte de
els seus treballadors
t
s, els treb
balladors
treball, l'e
autònoms respecte d
d'ells mateix
xos i les so
ocietats coooperatives respecte
r
dels quals consisteixi
c
en
e la prestaació del seu treball
els socis, l'activitat d
personal.

e)

La delimita
ació i condiccionament de les zone
es d'emmaggatzematge i dipòsit
dels diferrents mate
erials, en particular si es traccta de ma
atèries i
substàncie
es perillosess

f)

La recollid
da dels mate
erials perillo
osos utilitzats

g)

L'emmaga
atzematge i l'eliminació
ó o evacuac
ció de residuus i runes

h)

L'adaptació en funció
ó de l'evoluc
ció de l'obra
a del períodde de temps
s efectiu
que s'haurrà de dedica
ar a les dife
erents feines o fases deel treball

i)

La cooperació entre
e els contra
actistes, so
ots-contractiistes i treb
balladors
autònoms

j)

accions i inccompatibilitats amb qu
ualsevol alttre tipus de
e feina o
Les intera
activitat qu
ue es realitzzi a l'obra o prop de l'obra.

3.3 IDENTIFICACIIÓ DELS RIISCOS

entiva establerts a l'arrticle 15è d e la Llei 31
1/95 són
Els principis d''acció preve
s
els següents:
1

L'empresa
ari aplicarà les mesu
ures que in
ntegren el deure gen
neral de
prevenció,, d'acord am
mb els segü
üents principis generalls:

Sen
nse perjudic
ci de les dissposicions mínimes
m
de Seguretat i Salut aplic
cables a
l'obrra establertes a l'ann
nex IV del Reial
R
Decre
et 1627/19997 de 24 d''octubre,
s'en
numeren a continuació
c
els riscos particulars de diferentss treballs d'obra, tot
i considerant que alguns d
d'ells es pod
den donar durant
d
tot eel procés d'e
execució
de l'obra o bé ser
s aplicable
es a d'altres
s feines.
S'ha
aurà de ten
nir especial cura en els
s riscos més usuals a les obres, com ara
són, caigudes, talls, crem
mades, erosions i cops, havent-see d'adoptar en cada
ment la postura més ad
dient pel tre
eball que es
s realitzi.
mom

a) Evitar riscos
r
b) Avaluarr els riscos que no es puguin
p
evita
ar
c) Combatre els risco
os a l'origen
n
d) Adaptar el treball a la person
na, en partic
cular amb eel que respe
ecta a la
pció dels llo
ocs de treba
all, l'elecció dels equipps i els mèttodes de
concep
treball i de produccció, per tal de reduir el treball m
monòton i re
epetitiu i
e efectes d
del mateix a la salut
reduir els
e) Tenir en compte l'e
evolució de
e la tècnica

Am
més, s'ha de
e tenir en co
ompte les possibles
p
re
epercussionns a les esttructures
d'ed
dificació veïnes i tenir ccura en min
nimitzar en tot
t moment el risc d'inc
cendi.
Tan
nmateix, els riscos rela
acionats s'ha
auran de te
enir en com pte pels pre
evisibles
treb
balls posteriors (repara ció, manten
niment...).

uir allò que és perillós per allò que
e tingui pocc o cap perilll
f) Substitu
3.3.1

g) Planific
car la preve
enció, busc
cant un conjunt coheerent que in
ntegri la
tècnica, l'organitzzació del treball, les
s condicionns de treb
ball, les
relacion
ns socials i la influència
a dels facto
ors ambientaals en el tre
eball

TREBA
ALLS PREV
VIS
- Interfferències a mb Instal·la
acions de subministram
s
ment públic
c (aigua,
llum, gas...)

h) Adoptar mesures que posin per davan
nt la proteccció col·lecttiva a la
ual
individu

- Caigu
udes des d
de punts alts i/o des d'elements pprovisionals d'accés
(esca
ales, platafo
ormes)

i) Donar les degudess instruccions als treba
alladors

- Cops
s i ensopega
ades
- Caigu
uda de matterials, rebo
ots
- Sobre esforços per posture
es incorrecte
es
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- Bolca
ada de piless de materia
als

3.4 MES
SURES DE
E PREVENC
CIÓ I PROT
TECCIÓ

- Risco
os derivats de l'emma
agatzematg
ge de mateerials (temp
peratura,
humitat, reaccio
ons químiques)
3.3.2

INSTAL
L·LACIONS
S

Com
m a criteri general prrioritzaran les
l
protecc
cions col·lecctives en front
f
les
indivviduals. A més, s'ha uran de ma
antenir en bon estat dde conserv
vació els
med
dis auxiliars
s, la maquin
nària i les eines
e
de tre
eball. D'altrra banda els medis
de protecció
p
ha
auran d'esta
ar homologa
ats segons la normativva vigent.
Tan
nmateix, les
s mesures relacionad
des s'haura
an de teniir en comp
pte pels
prevvisibles treb
balls posteriiors (repara
ació, manten
niment...).

- Interfferències a mb Instal·la
acions de subministram
s
ment públic
c (aigua,
llum, gas...)
- Caigu
udes des d
de punts alts i/o des d'elements pprovisionals d'accés
(esca
ales, platafo
ormes)

3.4.1

MESUR
RES DE PR
ROTECCIÓ COL·LECT
TIVA
- Orga
anització i pllanificació dels
d
treballs
s per evitar interferènciies entre
les diferents fein
nes i circula
acions dins l'obra

- Talls i punxadess
s i ensopega
ades
- Cops

- Seny
yalització de
e les zones de perill

- Caigu
uda de matterials, rebo
ots

- Preve
eure el siste
ema de circ
culació de vehicles
v
i la seva senya
alització,
tant a l'interior d
de l'obra com
m en relació
ó amb els vvials exteriorrs

- Eman
nacions de gasos en obertures
o
de
e pous mortts
- Contactes elèctrrics directes
s o indirecte
es

- Deixa
ar una zon a lliure a l''entorn de la zona exc
xcavada pell pas de
maqu
uinària

- Sobresforços pe
er postures incorrectes
s
- Caigu
udes de pa ls i antenes
s
3.3.3





- Immo
obilització d
de camions
s mitjançantt falques i/oo topalls du
urant les
tasqu
ues de càrre
ega i descà
àrrega

RELAC
CIÓ NO EX
XHAUSTIVA
A DELS TREBALLS
T
QUE IMPLIQUEN
RISCOS ESPECIA
ALS (Annex
x II del R.D.1627/1997))

- Resp
pectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions
existe
ents

eballs amb
b riscos especialme
ent greus de sepu
ultament,
Tre
enfonsament o caig
guda d'alttura, per les pa
articulars
envolupada,, els proce
ediments
característiqu es de l'acttivitat dese
c de treball
aplicats o l'en torn del lloc

- Els elements
e
d
de les Instal·lacions han d'estaar amb les
s seves
prote
eccions aïlla
ants

1

2

Tre
eballs en e
els quals l'exposició a agents qquímics o biològics
b
suposi un rissc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància
v
específica de la salut dells treballado
ors sigui leggalment exig
gible

3

eballs amb
b exposició
ó a radiacions ionitzaants pels quals
q
la
Tre
normativa esp
pecífica obligui a la delimitació dee zones con
ntrolades
v
o vigilades

4

Tre
eballs en la proximitat de línies elè
èctriques d''alta tensió

5

Tre
eballs que e
exposin a risc d'ofegam
ment per im
mmersió

6

Ob
bres d'exca
avació de tú
únels, pous
s i altres treeballs que suposin
mo
oviments de
e terres sub
bterranis

7

Tre
eballs realittzats en imm
mersió amb equip subaaquàtic

8

Tre
eballs realittzats en cam
mbres d'aire
e comprimitt

9

Tre
eballs que i mpliquin l'ú
ús d'explosiu
us

- Fona
amentació ccorrecta de la maquinària d'obra
- Munttatge de g
grues fet per
p
una empresa
e
esspecialitzad
da, amb
revisions periòd
diques, conttrol de la cà
àrrega màxiima, delimittació del
radi d'acció,
d
fren
nada, blocatge, etc
- Revis
sió periòdicca i manteniment de ma
aquinària i eequips d'ob
bra
- Siste
ema de rec q
que impede
eixi l'emissió
ó de pols enn gran quan
ntitat
- Comprovació de
e l'adequac
ció de les solucions dd'execució a l'estat
d
elemen
nts (subsòl, edificacion
ns veïnes)
real dels
- Comprovació d'a
apuntalame
ents, condic
cions d'estreebats i panttalles de
ecció de rasses
prote
- Utilitz
zació de pa
aviments antilliscants.
- Col·lo
ocació de b
baranes de protecció en llocs ambb perill de ca
aiguda.
- Col·lo
ocació de xxarxat en forats horitzontals
- Prote
ecció de fo
orats i faç
çanes per evitar la ccaiguda d'objectes
(xarx
xes, lones)

10 Treba
alls que requ
uereixin mu
untar o desm
muntar elem
ments prefa bricats pesats.

- Ús de canaliitzacions
instal·lades

ó
d'evacuació

de

runnes,

corre
ectament

ormes de treball i bastiides
- Ús d''escales de mà, platafo
- Col·lo
ocació de plataformes de recep
pció de maaterials en plantes
altes
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3.5 PRIMERS AUX
XILIS

3.4.2

MESUR
RES DE PR
ROTECCIÓ INDIVIDUA
AL
- Utilitz
zació de ccaretes i ulleres
u
hom
mologades contra la pols i/o
proje
ecció de parrtícules
- Utilitz
zació de ca lçat de seguretat
- Utilitz
zació de ca sc homolog
gat
- A tote
es les zone
es elevades on no hi ha
agi sistemess fixes de protecció
p
caldrrà establir p
punts d'anc
coratge seg
gurs per pooder subjec
ctar-hi el
cinturó de seg
guretat ho
omologat, la utilitzacció del qu
ual serà
obligatòria

Es disposarà d'una
d
farma
aciola amb el contingu
ut de materrial especifficat a la
norm
mativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'ob
s
dels
s diferents centres mè
èdics als
bra, de la situació
als s'hauran de trasllad
dar els accid
dentats. És convenientt disposar a l'obra i
qua
en lloc ben visible,
v
d'un
na llista am
mb els telè
èfons i adrreces dels centres
cies, taxis, etc.
e per garaantir el ràpid
d trasllat
assignats per a urgènciess, ambulànc
delss possibles accidentatss.

zació de gu
uants homo
ologats per evitar el coontacte dire
ecte amb
- Utilitz
mate
erials agresssius i minim
mitzar el risc
c de talls i puunxades
- Utilitz
zació de protectors
s
excessivament ssorollosos

3.4.3

auditius

homologaats

en

ambients
a
Ft.: EMILIO PÉR
REZ PASTOR
R

- Utilitz
zació de ma
andils

EN
NGINYER IND
DUSTRIAL

- Siste
emes de su
ermanent i de vigilànncia per més
m
d'un
ubjecció pe
opera
ari en els trreballs amb perill d'into
oxicació. Utiilització d'eq
quips de
subm
ministramen t d'aire

Nºº Col·legiat: 15
5.566

MESUR
RES DE PR
ROTECCIÓ A TERCER
RS
- Tanc
cament, se
enyalització i enllume
enat de l'oobra. Cas que el
tanca
ament enva
alçada s'ha
a de prevveure un passadís
p
aeixi la ca
prote
egit pel pa
as de vian
nants. El tancament
t
ha d'impe
edir que
perso
ones aliene
es a l'obra puguin entra
ar.
- Preve
eure el sisstema de circulació
c
de
e vehicles tant a l'intterior de
l'obra
a com en re
elació amb els
e vials extteriors
- Immo
obilització d
de camions
s mitjançantt falques i/oo topalls du
urant les
tasqu
ues de càrre
ega i descà
àrrega

Comp
provació de l'adequació
ó de les solucions d'ex
xecució a l'eestat real de
els
elements (subsòl, edificacions vveïnes)
ecció de fo
orats i faç
çanes per evitar la ccaiguda d'objectes
- Prote
(xarx
xes, lones)
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4
.- PLEC DE CONDICIONS
S

1.. Cables un
nipolars am
mb conducttor de courre, amb aïllament i seense coberrta, de
45
50/750 V de
e tensió as
ssignada, p
per a instal.lacions fix
xes.



1.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
S''han considerat els tipu
us de cable s següents:
-C
Cables amb
b aïllament de policloru
ur de vinil (P
PVC):
-C
Cables flexiibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V
V-K
-C
Cables rígid
ds (classe 1 segons UN
NE 21022) de designació H07V-U
U
-C
Cables rígid
ds (classe 6 segons UN
NE 21022) de designació H07V-R
R
-C
Cables amb
b aïllament a base de m
material termoplàstic amb
a
baixa eemissió de fums
f
i
ga
asos corrossius:
-C
Cables flexiibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES077Z1-K (AS)

4.- PLEC DE
E CONDIC
CIONS

CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
En
n el cas de que el mate
erial s'utilitzzi en obra pública, l'aco
ord de Goveern de la
Generalitat de
d Catalunya de 9 de ju
uny de 1998
8, exigeix que els mateerials siguin
n de
ualitat certifficada o pug
guin acredittar un nivell de qualitat equivalent,, segons les
s
qu
no
ormes apliccables als es
stats memb
bres de la Unió
U
Europe
ea o de l'Asssociació Eu
uropea
de
e Lliure Can
nvi.
Ta
ambé en aq
quest cas, es
e procurarà
à que els es
smentats materials
m
dis posin de l'e
etiqueta
eccològica europea, regu
ulada en el R
Reglament 880/1992/C
CEE o bé alltres distintiius de la
Co
uropea.
omunitat Eu
Le
es caracteríístiques físiques i mecà
àniques del conductor han de com
mplir les normes
UNE 21-011 i UNE 21-0
022.
ots els fils de
d coure que formen l'à
ànima dels conductors cablejats i dels flexible
es han
To
de
e tenir el ma
ateix diàme
etre.
L'aïllament no ha de ten
nir variacion
ns del gruix ni d'altres defectes
d
vissibles a la se
eva
su
uperfície.
Ha
ar ajustat i s'ha de pode
er separar fàcilment
f
se
ense produirr danys al
a de queda
co
onductor.
a de ser ressistent a l'abrasió.
Ha
Ells conducto
ors han d'an
nar marcats segons la norma
n
UNE
E 21-089.
Gruix de l'aïlllant del con
nductor (UN
NE 21-031 (2
2)):
+-----------------------------------------------------------+
¦S
Secció (mm2
2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25
5-35¦50-70¦
¦95-120¦150
0¦185¦240¦
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦------¦---¦---¦---¦
¦G
Gruix (mm) ¦0,7¦ 0,8
8 ¦ 1,0 ¦ 1
1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦1,8
8¦2,0¦2,2¦
+-----------------------------------------------------------+

To
oleràncies:
-G
Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603
3): >= valorr especificatt - (0,1 mm + 10% del valor
v
esspecificat)
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CA
ABLES AM
MB AÏLLAME
ENT DE PV
VC:
L'aïllament ha d'estar co
onstituit perr una mescla
a de policlo
orur de vinil (PVC) del tipus
t
TI1
ap
plicada al vo
oltant del co
onductor.
Te
emperatura
a de servei (T):
( -20ºC =
=< T =< +70
0ºC (instal.la
ació fixa)






2..Tub rígid no
n metàl·lic
c de fins a 160 mm de
e diàmetre nominal.

2.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
Tu
ub rígid no metàl·lic de
e fins a 160 mm de diàmetre nominal.

CA
ABLES DE DESIGNAC
CIÓ ES07Z
Z1-K (AS):
L'aïllament ha d'estar co
onstituït perr una mescla de material termoplààstic amb ba
aixa
missió de fu
ums, gasos tòxics i corrrosius, del tipus TIZ1, segons les especificac
cions de
em
la norma UNE 211002.
Te
emperatura
a de servei (T):
( -40ºC =
=< T =< +70
0ºC (instal.la
ació fixa).

CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
S''ha de pode
er corbar en
n calent, sen
nse reducciió notable de
d la seva ssecció.
Ha
an d'estar dissenyats
d
i construïts de manera que les sev
ves caracteerístiques en
n ús
no
ormal siguin
n segures i sense peril l per a l'usu
uari i el seu entorn.
Ha
a de suporttar bé els am
mbients corrrossius i els contactes
s amb greixoos i olis.
L'interior delss tubs ha d'estar exem pt de rebav
ves i altres defectes
d
quue pugin fer malbé
els conductors o ferir a instal·ladors
i
s o usuaris..
n
ha de ser el de
e l'exterior del
d tub i s'ha
a d'expresssar en milím
metres.
Ell diàmetre nominal
Ell diàmetre in
nterior mínim l'ha de d eclarar el fa
abricant.
Le
es dimensio
ons han de cumplir la n
norma EN-6
60423.

1.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
ubministram
ment: En bo
obines.
Su
L'aïllament ha de portar de forma in
ndeleble i ben visible le
es dades seegüents:
Nom del fab
bricant o ma
arca comerrcial
-N
-T
Tipus de co
onductor
-S
Secció nom
minal
-L
Llargària de
e la peça
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits de la pluja i la humittat.

2.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
ubministram
ment: En feiixos de tubss de llargàriia >= 3 m.
Su
Ha
an d'estar marcats
m
amb:
-N
Nom del fab
bricant
-M
Marca d'ide
entificació de
els producte
es
-E
El marcatge
e ha de ser llegible
-H
Han de incloure les ins
struccions d
de muntatge
e corresponents
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits dels impactes i dels
s raigs solarrs.
Ha
an de situar-se en pos
sició horitzo ntal. L'alçàrria d'emmag
gatzematgee no ha de
so
obrepassar els 1,5 m.

1.3.- UNITAT
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
1.4.- NORMA
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
*U
UNE 21011--2:1974 Ala
ambres de ccobre recoc
cido de secc
ción recta ciircular.
Ca
aracterísticas
UNE-EN 503
334:2001 Marcado por inscripción para la identificación dde los cond
ductores
os cables eléctricos.
e
aislados de lo
1999 Sistem
ma de desig
gnación de los cables.
UNE 20434:1

T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
2.3.- UNITAT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
2.4.- NORMA

ABLES AM
MB AÏLLAME
ENT DE PV
VC:
CA
UNE 21031-3
3:1996 Cab
bles aislado s con policloruro de vin
nilo de tenssiones nomiinales
o/U inferiores o iguales
s a 450/750
0V. Parte 3:: Cables sin
n cubierta paara instalac
ciones
Uo
fijas.

eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE-EN 500
086-1:1995 Sistemas d
de tubos parra instalacio
ones eléctri cas. Parte 1:
equisitos ge
enerales.
Re
UNE-EN 604
423:1996 Tu
ubos de pro
otección de conductore
es. Diámetroos exteriore
es de los
ubos para in
nstalaciones
s eléctricas y roscas pa
ara tubos y accesorioss.
tu

ABLES DE DESIGNAC
CIÓ ES07Z
Z1-K (AS):
CA
UNE 211002
2:2004 Cables de tensi ón asignada hasta 450
0/750 V conn aislamientto de
co
ompuesto te
ermoplástic
co de baja e
emisión de humos
h
y gases corrosivvos. Cables
s
un
nipolares sin cubierta para
p
instala
aciones fijas
s.
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3.. Interrupto
or automàtiic magneto
otèrmic uniipolar amb 1 pol proteegit, bipola
ar amb
1 pol proteg
git, bipolar amb 2 pols
s protegits, tripolar am
mb 3 pols protegits,
te
etrapolar am
mb 3 pols protegits,
p
ttetrapolar amb
a
tres pols protegiits i protec
cció
pa
arcial del neutre
n
i tetrrapolar am b 4 pols prrotegits.



3.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS


Ells interrupto
ors han d'es
star proveïtss d'un esquema de con
nnexions si no és evide
ent la
se
eva connexió correcte. En l'esque
ema de conn
nexions, els
s borns s'haan de designar amb
els símbols corresponen
c
nts.
es marquess i indicacion
ns han de sser indeleble
es, fàcilmen
nt llegibles i no han d'e
estar
Le
so
obre cargolss, volandere
es o altres p
parts no fixe
es de l'interrruptor.



PIA:
ar un sistem
ma de fixació
ó per pressiió que perm
meti el munta
tatge i desm
munatge
Ha
an de porta
so
obre un perffil normalitz
zat.
Ha
an de comp
plir les espe
ecificacions d'alguna o algunes de
e les normess següents:
- IInterruptorss fabricats segons les e
especificacions de la norma UNE--EN 60898
- IInterruptorss fabricats segons les e
especificacions de la norma UNE--EN 60898 i UNEEN
N 60947-2
- IInterruptorss fabricats segons les e
especificacions de la norma UNE--EN 60947-2
Ells interrupto
ors que com
mpleixen less especificacions de la norma UNE
E-EN 60898
8 han
de
e portar marcades les indicacionss següents:
-E
El nom del fabricant
f
o la seva ma rca comerc
cial
-D
Designació del tipus, número
n
de ccatàleg o un
n altre núme
ero d'identifficació
-T
Tensió assignada segu
uit del símb
bol normalm
ment accepta
at per al corrrent altern
-E
El corrent assignat
a
sen
nse el símbo
ol d'amper (A) preceditt del símboll de la
ca
aracterística
a de dispar instantània
a
-L
La freqüènccia assignad
da si l'interrruptor està previst
p
per a una sola ffreqüència, en
he
ertz (Hz)
-E
El poder de
e tall assigna
at en ampe
ers, dintre d''un rectanglle, sense inndicació del símbol
de
e les unitatss
-L
L'esquema de connexió a menys que el mod
de de conne
exió sigui evvident
-L
La temperatura ambien
nt de referè
ència si és diferent
d
de 30ºC
3
-C
Classes de limitació d'e
energia, si ss'aplica
La
a designació del corren
nt assignat sense el símbol d'amp
per (A) preccedit del sím
mbol de
la característtica de dispar instantàn
nia ha de se
er visible qu
uan l'interrupptor està instal·lat.
Le
es altres ind
dicacions po
oden situar--se en el do
ors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric
e
pot situar-se
s
a l 'interior de qualsevol envoltant
e
quue s'hagi de
e retirar
pe
er a la conn
nexió dels cables d'alim
mentació. No pot estar sobre una eetiqueta adhesiva
en
nganxada a l'interrupto
or.
Le
es marquess i indicacion
ns han de sser indeleble
es, fàcilmen
nt llegibles i no han d'e
estar
so
obre cargolss, volandere
es o altres p
parts no fixe
es de l'interrruptor.
Ells interrupto
ors que com
mpleixen la n
norma UNE
E-EN 60947
7-2 han de pportar marcades
so
obre el prop
pi interruptor o be sobre
e una o vàrries plaques
s de caracteerístiques fix
xades al
m
mateix les ind
dicacions següents:
So
obre el cos de l'interruptor i en llocc visible quan l'interrup
ptor està insstal·lat:
- IIntensitat asssignada en
n ampers (A
A)
-C
Capacitat per al seccio
onament, si es el cas, amb
a
el símb
bol normalittzat
- IIndicació de
e la posició d'obertura i la de tancament
So
obre el cos de l'interruptor i en llocc no necess
sàriament visible
v
quann l'interrupto
or està
instal·lat:
Nom del fab
bricant o ma
arca de fàb rica
-N
-D
Designació del tipus o del número
o de sèrie

us següentss:
S''han considerat els tipu
-P
Per a contro
ol de potènc
cia (ICP)
-P
Per a proteccció de línie
es elèctriqu es d'alimen
ntació a rece
eptors (PIA))
- IInterruptorss automàtics
s magnetotè
èrmics de caixa
c
emmo
otllada
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a de tenir un
u aspecte uniforme
u
i ssense defec
ctes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incom
mbustible.
d
i construïts de manera que les sev
ves caracteerístiques en
n ús
Ha
an d'estar dissenyats
no
ormal siguin
n segures i sense peril l per a l'usu
uari i el seu entorn.
Ell sistema de
e connexió ha de ser l' indicat pel fabricant.
f
Ha
a de portar borns per a l'entrada i la sortida de
d cada fas
se o neutre.
IC
CP:
Ha
cificacions d
de la norma
a UNE 20-31
17.
a de complir les espec
Ha
ar un sistem
ma de fixació
ó per pressiió que perm
meti el munta
tatge i desm
munatge
an de porta
so
obre un perffil normalitz
zat.
Ha
an de porta
ar marcades
s les dades següents:
-L
La denomin
nació ICP-M
M
-L
La intensita
at nominal, en
e ampers ((A)
-L
La tensió no
ominal, en volts
v
(V)
-E
El símbol no
ormalment acceptat pe
er al correntt altern
-E
El poder de
e tall nomina
al, en ampe
ers
-E
El nom del fabricant
f
o la marca de
e fabrica
-L
La referènccia del tipus del fabrican
nt
-R
Referència reglamentà
ària justifica
ativa del tipu
us d'aparell
-N
Número d'o
ordre de fab
bricació
La
a indicació del
d poder de tall ha de
e consistir en el seu valor, expresaat en amperrs,
se
ense el símbol A i situa
at a l'interiorr d'un rectangle.
La
a intensitat nominal ha de col·loca
ar-se en xifrres seguides del símbool d'amper (A).
(
Pe
er a indicar la tensió no
ominal es p
poden fer se
ervir únicam
ment xifres.
Ell símbol dell corrent alte
ern ha de ccol·locar-se immediatam
ment despréés de la ind
dicació
de
e tensió nom
minal.
Le
es indicacio
ons d'intensitat nomina l i del nom del fabrican
nt o de la m arca de fàb
brica
ha
an de figura
ar a la part frontal
f
de l'i nterruptor.
Quan sigui necessari differenciar elss borns d'allimentació i els de sorttida, els prim
mers
an de marca
ar-se mitjan
nçant fletxess que tinguin la punta dirigida
d
capp a l'interior de
ha
etxes que tinguin la pu
l'in
nterruptor i els altres mitjançant
m
fle
unta dirigidaa cap a l'extterior de
l'in
nterruptor.
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-R
Referència a aquesta norma
n
-C
Categoria d'ús
d
-T
Tensió o ten
nsions assignades d'úss, en volts (V)
(
-V
Valor de la freqüència assignada i/o indicació
ó del corren
nt continu am
mb el símbol
no
ormalment acceptat
a
-P
Poder assig
gnat de tall de servei e n curtcircuitt, en kiloam
mpers (kA)
-P
Poder assig
gnat de tal últim,
ú
en kilo
oampers (kA)
- IIntensitat asssignada de
e curta dura
ada admissible i curta durada
d
corrresponent per
p a la
ca
ategoria d'ús B
-B
Borns d'entrada i de so
ortida a men
nys que la seva
s
conne
exió sigui inddiferent
-B
Borns del pol neutre, si
s procedeixx, per la lletrra N
-B
Born de terrra de protec
cció, si proccedeix, marrcat amb el símbol norm
malitzat
-T
Temperaturra de referè
ència per alss disparado
ors tèrmics no
n compenssats, si és diferent
d
de
e 30ºC
La
a resta d'ind
dicacions po
oden estar marcades sobre
s
el cos
s del interruuptor en lloc
c no
ne
ecessàriament visibles
s o be han d
d'especificar-se en els catàlegs o manuals de
el
fa
abricant.




IC
CP:
UNE 20317:1
1988 Interru
uptores auto
omáticos magnetotérm
m
micos, para control de
po
otencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1
1M:1993 Intterruptores automático
os magnetottérmicos paara control de
d
po
otencia de 1,5
1 A a 63 A.
A



PIA:
898:1992 Interruptores automático
os para insta
alaciones ddomésticas y
UNE-EN 608
nálogas parra la protecc
ción contra sobreintensidades.
an
UNE-EN 608
898/A1:1993
3 Interrupto
ores automá
áticos para instalacione
i
es doméstic
cas y
nálogas parra la protecc
ción contra sobreintensidades.
an
UNE-EN 608
898/A1:1993
3 ERR Interrruptores au
utomáticos para instalaaciones dom
mésticas
ección contrra sobreinte
ensidades.
y análogas para la prote
947-1:2002 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 1: Reglass generales
s.
UNE-EN 609
947-2:1998 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 2: Interruuptores
UNE-EN 609
utomáticos.
au
NTERRUPT
TORS AUTO
OMÀTICS D
DE CAIXA EMMOTLLA
E
ADA:
IN
UNE-EN 609
947-1:2002 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 1: Reglass generales
s.
UNE-EN 609
947-2:1998 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 2: Interruuptores
au
utomáticos.

IN
NTERRUPT
TORS AUTO
OMÀTICS D
DE CAIXA EMMOTLLA
E
ADA:
Ha
an d'estar constituïts
c
per
p una carccassa-suport de material aïllant em
mmotllat qu
ue formi
pa
art integrantt de l'interru
uptor autom
màtic.
Ha
an de comp
plir les espe
ecificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Ell marcat ha de ser l'esm
mentat a l'a
apartat ante
erior, pel que
e fa referènncia als interruptors
tip
pus PIA fabricats exclu
usivament ssegons les especificaci
e
ons de la noorma UNE--EN
60
0947-2.
Ells interrupto
ors de caixa
a emmotllad
da preparats
s per anar muntats
m
sobbre perfils
no
ormalitzats han de porttar un sistem
ma de fixac
ció per pressió que perrmeti el mun
ntatge i
de
esmuntatge
e sobre el pe
erfil.

ors automà
àtics per a a
actuar per corrent differencia ressidual.
4.. Interrupto

4.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
S''han contem
mplat els se
egüents tipu
us:
- IInterruptorss automàtics
s diferencia
als per a mu
untar en perrfil DIN
-B
Blocs difere
encials per a muntar en
n perfil DIN per a treba
allar conjunttament amb
b
interruptors automàtics
a
magnetotèr
m
rmics
-B
Blocs difere
encials de caixa
c
emmo
otllada per a muntar en perfil DIN o per a mun
ntar
ad
dossats a in
nterruptors automàtics
a
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntame
ent amb
interruptors automàtics
a
magnetotèr
m
rmics

3.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.
Ell fabricant ha
h de lliurar la docume ntació nece
essària per a la correctta instal·lació de
l'in
nterruptor.

ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
CA
Ha
a de tenir un
u aspecte uniforme
u
i ssense defec
ctes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incom
mbustible.
d les fases
s i el neutree.
Ha
a de portar borns per a l'entrada i la sortida de
a de portar un disposittiu de desco
Ha
onnexió auttomàtica del tipus omn ipolar i "Lliu
ure
m
mecanisme" en front de corrents de
e defecte a terra i polsador de com
mprovació.

3.3.- UNITAT
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
3.4.- NORMA
NORMATIVA
A GENERAL
L:
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002


Pàgina 33



Pàgina 34


IN
NTERRUPT
TORS AUTO
OMÀTICS D
DIFERENCIIALS PER A MUNTAR
R EN PERFIL DIN:
Ha
an d'estar construïts
c
se
egons les e
especificacio
ons de la no
orma UNE--EN 61008-1.
Ha
an de porta
ar un sistem
ma de fixació
ó per pressiió que perm
meti el munta
tatge i desm
muntatge
so
obre un perffil normalitz
zat.
Ha
an de porta
ar marcades
s, com a míínim, les ind
dicacions se
egüents:
-E
El nom del fabricant
f
o la seva ma rca de fàbriica
-L
La designacció del tipus
s, el número
o de catàleg
g o el núme
ero de sèrie
-L
La o les ten
nsions assig
gnades
-L
La freqüènccia assignad
da si l'interrruptor està fabricat
f
perr a freqüènccies diferentts de 50
Hzz
-E
El corrent assignat
a
-E
El corrent diferencial
d
de funcionam
ment assign
nat, mesura
at en ampers
rs (A)
-E
El símbol S dintre d'un requadre p
per als aparrells selectiu
us
-E
Element de maniobra del
d disposit iu d'assaig, marcat am
mb la lletra T
-E
Esquema de connexió
-C
Característiica de funcionament en
n presència
a de correntts diferenciaals amb
co
omponents contínues, indicada am
mb els símb
bols normalitzats corressponents
Le
es marquess han de trobar-se sobrre el propi interruptor o be sobre uuna o vàries
s
plaques senyyalitzadores
s fixades al mateix. Han d'estar sittuades de m
manera que
e quedin
vissibles i llegibles quan l'interruptor
l
r estigui insttal·lat.
Sii fos necesssari establirr una distincció entre els
s borns d'aliimentació aaquests han
n d'estar
clarament ma
arcats.
Ells borns desstinats exclusivament a la connex
xió del neutrre del circuiit han d'esta
ar
m
marcats amb
b la lletra N.
Le
es marquess han de serr indelebless, fàcilment llegibles i no
n han d'esttar situades
s sobre
ca
argols, volanderes o altres parts m
movibles de
e l'interruptor.



BL
LOCS DIFE
ERENCIALS
S PER A MU
UNTAR EN
N PERFIL DIN I PER A TREBALLA
AR
CONJUNTAM
MENT AMB
B INTERRU PTORS AU
UTOMÀTICS
S MAGNET
TOTÈRMICS
S:
an de porta
ar un sistem
ma de fixació
ó per pressiió que perm
meti el munta
tatge i el
Ha
de
esmuntatge
e sobre un perfil
p
norma
alitzat.
Ha
a de portar els conduc
ctors per a la
a connexió amb l'interrruptor autom
màtic
m
magnetotèrm
mic amb el que
q ha de trreballar con
njuntament.
No
o ha de serr possible modificar
m
less característtiques de fu
uncionamennt per mitjan
nts
diferents als específicam
ment destina
ats a la regulació de la
a intensitat ddiferencial residual
r
e funcionam
ment assignada o la de
e temporitza
ació definida
a.
de
Ha
an de comp
plir les espe
ecificacions d'alguna de
e les norme
es següentss:
- IInterruptorss fabricats segons les e
especificacions de la norma UNE--EN 61009-1
- IInterruptorss fabricats segons les e
especificacions de la norma UNE--EN 60947-2 annex
B
erencials qu
ue compleixxen les espe
ecificacions de la norm
ma UNE-EN 61009Ells blocs dife
1 han de porttar marcade
es com a m
mínim les ind
dicacions se
egüents:
-E
El nom del fabricant
f
o la seva ma rca de fàbriica
-L
La designacció del tipus
s, el número
o de catàleg
g o el núme
ero de sèrie
-L
La o les ten
nsions assig
gnades
-L
La freqüènccia assignad
da si l'interrruptor està fabricat
f
perr a treballar a freqüències
diferents a 50
0 Hz
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-E
El corrent assignat
a
en ampers, se
ense el símb
bol d'amperr
-E
El corrent diferencial
d
de funcionam
ment assign
nat, en amp
pers (A)
-E
El símbol S a dintre d'u
un requadre
e per als ap
parells selec
ctius
-E
Element de maniobra del
d disposit iu d'assaig. marcat am
mb la lletra T
-E
Esquema de connexió
-L
La característica de fun
ncionamentt en cas de corrents diferencials aamb components
co
ontinues am
mb els símbols normalittzats
Le
es marquess han de trobar-se sobrre el propi bloc
b
diferencial o bé soobre una o vàries
v
plaques senyyalitzadores
s fixades a ll'interruptor, i aquestes
s marques hhan d'estar
u lloc tal qu
ue quedin vvisibles i lleg
gibles quan
n l'interruptoor estigui ins
stal·lat.
sittuades en un
Sii fos necesssari establirr una distincció entre els
s borns d'en
ntrada i els dde sortida, aquests
ha
an d'estar clarament
c
marcats.
m
Ells borns desstinats exclusivament a la connex
xió del neutrre del circuiit han d'esta
ar
m
marcats amb
b la lletra N.
Ell marcat ha de ser inde
eleble, fàcilm
ment llegible i no es po
ot fer sobre cargols,
vo
olanderes o qualsevol altre part m
mòbil de l'interruptor.
Ells bloc diferrencials que
e compleixe
en les espec
cificacions de
d la normaa UNE-EN 60947-2
6
an
nnex B han de portar marcades
m
co
om a mínim
m les indicac
cions següeents:
-E
El nom del fabricant
f
o la seva ma rca de fàbriica
-L
La designacció del tipus
s, el número
o de catàleg
g o el núme
ero de sèrie
-L
La intensita
at diferencia
al residual d e funcionam
ment assign
nat, en amppers (A)
-R
Regulacions de la inten
nsitat difere
encial residu
ual de funcionament asssignada, si
s
prrocedeix
-T
Temps mínim de no re
esposta
-E
El símbol S a dintre d'u
un requadre
e per als ap
parells selec
ctius
-E
Element de maniobra del
d disposit iu d'assaig marcat amb
b la lletra T , si procede
eix
-L
La característica de fun
ncionamentt en cas de corrents diferencials aamb components
co
ontinues am
mb els símbols normalittzats
-L
La o les ten
nsions assig
gnades, si ssón diferents
s a les dels interruptors
rs automàtic
cs amb
els que estan
n acoblats
-V
Valor (o dom
mini de valo
ors) de la fre
eqüència as
ssignada si difereix dee la del interrruptor
au
utomàtic
-R
Referència a aquesta norma
n
En
n lloc no ne
ecessàriame
ent visible, o bé en la documentac
d
ció o manuaals del fabricant hi
ha
a d'haver l'e
esquema de
e connexió.
Le
es caracteríístiques del marcat han
n de compliir les mateix
xes condicioons que les
s
re
equerides en
n l'apartat anterior.
a
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BL
LOCS DIFE
ERENCIALS
S DE CAIXA
A EMMOTL
LLADA PER
R A MUNTA
AR EN PERFIL DIN
O PER A MU
UNTAR ADO
OSSATS A INTERRUP
PTORS AUT
TOMÀTICS
S
M
MAGNETOT
TÈRMICS, I PER A TRE
EBALLAR CONJUNTA
C
AMENT AM B
NTERRUPT
TORS AUTO
OMÀTICS M
MAGNETOT
TÈRMICS:
IN
Ha
an d'estar constituïts
c
per
p una carccassa-suport de material aïllant em
mmotllat qu
ue formi
pa
art integrantt de l'interru
uptor autom
màtic.
Ha
a de complir les espec
cificacions d
de la norma
a UNE-EN 60947-2
6
annnex B.
Ell marcat ha de ser l'esm
mentat a l'a
apartat ante
erior, pel que
e fa referènncia als bloc
cs
diferencials fabricats
f
seg
gons les esspecificacion
ns de la norrma UNE-E
EN 60947-2 annex
B..
Ells blocs dife
erencials de
e caixa emm
motllada pre
eparats per a anar munntats sobre perfils
DIN normalitzzats han de
e portar un ssistema de fixació per pressió quee permeti ell
m
muntatge i ell desmuntattge sobre e l perfil.
Ells interrupto
ors preparatts per a ana
ar muntats adossats
a
a l'interruptorr automàtic
m
magnetotèrm
mic han de portar
p
els bo
orns de con
nnexió per a la unió am
mb l'interruptor.




BL
LOCS DIFE
ERENCIALS
S DE CAIXA
A EMMOTL
LLADA PER
R A MUNTA
AR EN PERFIL DIN
O PER A MU
UNTAR ADO
OSSATS A INTERRUP
PTORS AUT
TOMÀTICS
S
M
MAGNETOT
TÈRMICS, I PER A TRE
EBALLAR CONJUNTA
C
AMENT AM B
NTERRUPT
TORS AUTO
OMÀTICS M
MAGNETOT
TÈRMICS:
IN
UNE-EN 609
947-2:1998 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 2: Interruuptores
au
utomáticos.



5.. Contactorr tripolar pe
er a funcio
onar a 380 V corrent altern,
a
50 H
HZ.

5.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
S''han considerat els tipu
us següentss:
-C
Contactor de
d categoria
a AC1 per a càrregues resistives
-C
Contactor de
d categoria
a AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrrancada,
de
esconnexió o motor llançat)

4.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.
Ell fabricant ha
h de lliurar la docume ntació nece
essària per a la correctta instal·lació de
l'in
nterruptor.

CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a d'estar format per: un suport, ca
ambra d'exttinció, conta
actes princippals i auxilia
ars, un
circuit magnè
ètic de comandament i una envolttant.
a de portar associat un
n dispositiu de protecció tallacircuit format peer fusibles o
Ha
interruptors automàtics.
a
a de tenir un
u aspecte uniforme
u
i ssense defec
ctes.
Ha
L'envoltant ha de ser aïllant i incom
mbustible.
a sortida de
e cada fase i del neutree si cal, així com
Ha
a de portar borns per l'entrada i la
pe
er a l'alimen
ntació a la bobina
b
i con
ntactes auxiiliars.
No
o han de se
er accessiblles les partss que hagin
n de tenir tensió, exceppte els borns.
Ha
a de portar un born pe
er a la conne
exió a terra, al costat del
d qual i dee manera indeleble
ha
a de portar el símbol "T
Terra".
Ell tancamentt dels conta
actes ha d'e
estar assegu
urat per a to
otes les tenssions d'alim
mentació
de
el comanda
ament comp
preses entre
e el 85% i el
e 110%.
Te
ensió nomin
nal circuit principal: 400
0V
Frreqüència: 50
5 Hz
Número de pols
p
circuit principal:
p
3
ondicions de
d funcionam
ment:
Co
-T
Temperaturra de l'ambient: -5°C - 40° C
-A
Altitud: <= 2000
2
m
-G
Grau de pro
otecció de l''envoltant (ssegons UNE 20-324): Ha de compplir
-A
Aïllament (U
UNE 21-305
5): Ha de co
omplir
Quan és de categoria
c
AC3, ha de ssuportar fins
s a 8 vegades la seva intensitat màxima
m
d'ús.

4.3.- UNITAT
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
4.4.- NORMA
A GENERAL
L:
NORMATIVA
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
IN
NTERRUPT
TORS AUTO
OMÀTICS D
DIFERENCIIALS PER A MUNTAR
R EN PERFIL DIN:
UNE-EN 610
008-1:1996 Interruptore
es automáticos para ac
ctuar por coorriente dife
erencial
esidual, sin dispositivo de protecci ón contra sobreintensi
s
idades, paraa usos dom
mésticos
re
y análogos (IID). Parte 1: Reglas ge
enerales.
LOCS DIFE
ERENCIALS
S PER A MU
N PERFIL DIN I PER A TREBALLA
AR
BL
UNTAR EN
CONJUNTAM
MENT AMB
B INTERRU PTORS AU
UTOMÀTICS
S MAGNET
TOTÈRMICS
S:
009-1:1996 Interruptore
es automáticos para ac
ctuar por coorriente dife
erencial
UNE-EN 610
re
esidual, con dispositivo
o de proteccción contra sobreintens
s
sidades incoorporado, para
p
ussos doméstticos y análo
ogos (AD). Parte 1: Re
eglas generales.
UNE-EN 609
947-2:1998 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 2: Interruuptores
au
utomáticos.

5.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
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Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
Ell contactor ha
h de porta
ar una placa
a on s'indiqu
ui de forma indeleble i ben visible les
da
ades següe
ents:
-N
Nom del fab
bricant o ma
arca comerrcial
-T
Tipus o núm
mero de sèrrie
-T
Tensions d''ús
-C
Categoria d'ús
d
i intensitats o pote ncia assign
nada per a le
es tensionss d'ús
-F
Freqüència
-T
Tipus de co
orrent, tensió i freqüènccia d'alimen
ntació al com
mandamentt, en cas qu
ue siguin
diferents a le
es de les bobines
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
Em
ra
aigs del sol.






Dimensions de
d les caixe
es:
+--------------------------------+
¦C
Capacitat
¦Dimens
sions (mm) ¦
¦--------------¦-----------------¦
¦1
1 element
¦
73x
x88x43
¦
¦2
2 elements
¦ 109x
x88x43
¦
¦3
3 elements
¦ 145x
x88x43
¦
+--------------------------------+

To
oleràncies:
-D
Dimensionss: ± 1 mm
6.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE

5.3.- UNITAT
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT

Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
Em
mmagatzem
matge: En el
e mateix em
mbalatge i protegides
p
d'impactes.
d

dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid

6.3.- UNITAT
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT

ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
5.4.- NORMA

Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.

eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE-EN 610
095:1999 Co
ontactores e
electromecá
ánicos para
a usos doméésticos y an
nálogos.
UNE-EN 609
947-3:1994 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 3: Interruuptoreseccionadore
es y combin
nados fusiblles.
se

6.4.- NORMA
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002

7.. Interrupto
ors i conmu
utadors pe r a encasta
ar o muntar superficiaalment.
6.. Caixa de mecanisme
m
es, amb ca
apacitat perr a un, dos, tres o quaatre elements.
7.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
6.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS

ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
CA
Ha
a d'incorporar accesso
oris embellid
dors.
Ha
onstituït perr una base a
amb borns de
d connexió
ó, mecanism
me d'interru
upció, de
a d'estar co
co
ommutació o de comm
mutació de ccreuament, dispositius
d
de fixació a la caixa i
acccessoris em
mbellidors d'acabat.
d
Ha
a de tenir contactes
c
d'a
alt poder de
e ruptura. Aquest
A
ha de
e ser l'indiccat en la UN
NE 2035
53.
Ha
u aspecte uniforme
u
i ssense defec
ctes.
a de tenir un
Ell comandam
ment d'accio
onament ha
a de ser manual. La base i la placaa d'acabat han
h de
se
er aïllants.
La
a placa d'accabat ha de
e portar un d
dispositiu de
e fixació a la base.
Le
es parts sub
bjectes a tensió no han
n de ser acc
cessibles.
Ha
a d'estar prrotegit contrra la penetra
ació de cos
ssos sòlids, pols, aiguaa i de l'humitat.
Ha
an de ser re
esistents a la calor, al ffoc i a formar camins conductors.
c
Ha
an de funcionar correc
ctament a te
emperatura ambient.

Ca
aixa de mecanismes, amb
a
capaciitat per a un
n, dos, tres o quatre eleements.
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a de servir per a la instal·lació de mecanisme
es elèctrics de maniobbra, protecció o
prresa de corrrent.
Ha
a d'estar formada per material plà
àstic, ha de tenir ranure
es assenyaalades, fàcils
s de
tre
encar per a permetre la
a introducciió de tubs per
p als cond
ductors.
Ha
an de ser de
d dimensions modularrs, aptes pe
er a ser enca
astades i prreparades per
p a
fixxar amb seg
guretat els mecanisme
m
es i les plaques per mitjjà de cargools, ganxos
de
esplaçabless o a pressió
ó. Han de p
portar estrie
es a l'interior per a facil itar l'ancora
atge
de
els ganxos.
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Ha
an d'estar dissenyats
d
de
d manera que en l'ús normal han
n de funcionnar de forma
se
egura i no han
h de supo
osar perill pe
er a les perrsones i el seu
s entorn.
Ha
a de complir les condic
cions reque
erides per la
a DF.
Te
ensió nomin
nal: 230 V
Aïïllament (UN
NE 20-353)): Ha de com
mplir
Re
esistència mecànica
m
(U
UNE 20-353
3): Ha de co
omplir
Re
esistència al
a foc (UNE 20-353): H
Ha de complir






8.. Endolls bipolars o trripolars pe
er a encasta
ar o munta
ar superficiialment.

8.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS

ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
CA
Ha
a d'estar co
onstituït perr una base a
amb borns de
d connexió
ó de les fasses i una pla
aca de
ta
ancament aïïllant.
Ell conjunt ha
a de tenir un
n aspecte u niforme i se
ense defectes.
Ha
a de tenir dos
d (bipolar)) o tres (trip
polar) pols. La
L connexió
ó a terra poortarà potes laterals
pe
er a contactte del condu
uctor de pro
otecció.
La
a placa de tancament
t
ha
h de porta
ar un dispos
sitiu per a la seva fixaciió a la base
e.
Exxcepte els dos
d alvèols, no han de
e ser access
sibles les pa
arts que haggin de tenir tensió.
Ells alvèols han de tenir una elastic itat suficien
nt per a asse
egurar una pressió de
co
ontacte ade
equada.
Ells contactess han de se
er platejats o protegits contra
c
la co
orrosió i l'abbrasió.
Ha
a de complir les condic
cions reque
erides per la
a DF.
Te
ensió nomin
nal: <= 400 V
Aïïllament (UN
NE 20-315)): Ha de com
mplir
Re
esistència mecànica
m
(U
UNE 20-315
5): Ha de co
omplir
Re
esistència al
a foc (UNE 20-315): H
Ha de complir
Te
emperatura
a: <= 25°C
Quan té conn
nexió a terra
a, ha d'esta
ar construït de forma qu
ue quan s'inntrodueixi la
a
q la cone
exió als con tactes que tenen
clavilla, la connexió a terra s'establ eixi abans que
te
ensió.

7.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
L'interruptor ha de porta
ar de forma indeleble i ben visible les dades ssegüents:
Nom del fab
bricant o ma
arca comerrcial
-N
-T
Tensió d'alimentació
- IIntensitat
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.

7.3.- UNITAT
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
7.4.- NORMA
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE-EN 609
947-3:2000 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 3: Interruuptores,
eccionadore
es, interrupttores-seccio
onadores y combinado
os fusibles.
se
UNE-EN 606
669-1:1996 Interruptore
es para insttalaciones eléctricas
e
fij as, doméstticas y
an
nálogas. Pa
arte 1: Presc
cripciones g
generales.
UNE 20315:1
1994 Base de corriente
e y clavijas para usos domésticos
d
s y análogos
s.

8.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
L'endoll ha de portar de forma inde
eleble i ben visible les dades
d
segü ents:
ó del fabrica
ant o marca
a comercial
- IIdentificació
-T
Tensió d'alimentació
- IIntensitat
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
8.3.- UNITAT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
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8.4.- NORMA
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE-EN 609
947-3:2000 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 3: Interruuptores,
eccionadore
es, interrupttores-seccio
onadores y combinado
os fusibles.
se
UNE 20315:1
1994 Base de corriente
e y clavijas para usos domésticos
d
s y análogos
s.


A LA INTEMPÈRIE:
a placa ha d'incloure
d
la
a membrana
a elàstica i ha de dur fo
orats per a collar-la a la caixa
La
m
mitjançant vissos.
Ells visos de fixació
f
de la
a placa a la
a caixa han de ser de material
m
antiicorrosiu.
Grau de protecció de l'e
envoltant (U NE 20-324)): >= IP-245
5
La
a caixa ha de
d portar orrificis roscatts per a l'en
ntrada de tubs.



A L'INTERIO
OR:
La
a placa aïlla
ant ha de po
ortar un disp
positiu per a fixació sobre el bastiidor de supo
ort.
Aq
quest s'ha de
d subjecta
ar a la caixa mitjançant visos.
La
a caixa ha de
d portar orrificis norma
als o roscats
s per a l'enttrada de tubbs.

ntar
9.. Polsador de 6, 10, ò 16 A del tiipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a mun
su
uperficialm
ment.

9.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINIS TRAMENT I EMMAGA
ATZEMATG
GE
9.1.- DEFINIC
CIÓ I CARA
ACTERÍSTIIQUES DEL
LS ELEMEN
NTS
ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
Ells polsadorss han de po
ortar les ind icacions se
egüents (UN
NE-EN 606669):
- IIntensitat asssignada (A
A)
-T
Tensió assignada (V)
-N
Naturalesa del corrent
-N
Nom del fab
bricant o ve
enedor resp onsable, marca de fàb
brica o d'ideentificació
-R
Referència
-S
Símbol de la construcc
ció de la disstància de l'apertura de
els contactees, si s'esca
au
-G
Grau de pro
otecció conttra la penettració de co
ossos estran
nys
-G
Grau de pro
otecció conttra la penettració de l'aigua
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.

cs de col·loccació següe
ents:
S''han considerat els lloc
- A la intempèrie
- A l'interior
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
CA
Ha
a d'estar format per un
na base am b borns de connexió, mecanisme
m
e de contactte,
dispositiu de fixació a la caixa, i acccessoris em
mbellidors d'acabat form
mat per plac
ca (per
en
ncastar) o de
d placa i ca
aixa (col·loccació superrficial).
Ha
a de tenir un
u aspecte uniforme
u
i ssense defec
ctes.
La
a base, la caixa
c
i placa
a d'acabat, h
han de ser aïllants.
Ell comandam
ment d'accio
onament ha
a de ser manual.
Ells borns, elss contactes amb els co
onductors i les parts metàl·liques ffuncionals han
h
d'èsser de material antic
corrosiu.
es parts me
etàl·liques dels
d
mecani smes han de
d ser inacc
cessibles.
Le
Ha
a de complir les condic
cions reque
erides per la
a DF.
Te
ensió nomin
nal (UNE-EN 60669): 2
230 V
Frreqüència: 50
5 Hz
Re
esistència a l'envellime
ent (UNE-E
EN 60669): Ha
H de comp
plir
Re
esistència a l'aïllamentt i rigidesa d
dielèctrica (UNE-EN
(
60
0669): Ha dde complir
Re
esistència als
a esforços
s mecànics,, elèctrics i tèrmics (UN
NE-EN 606669): Ha de complir
c
Ca
apacitat dels borns (UN
NE-EN 606
669):

9.3.- UNITAT
T I CRITERIS D'AMIDA
AMENT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
ATIVA DE COMPLIME
C
ENT OBLIGA
ATORI
9.4.- NORMA
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE-EN 606
669-1:1996 Interruptore
es para insttalaciones eléctricas
e
fij as, doméstticas y
an
nálogas. Pa
arte 1: Presc
cripciones g
generales.
UNE-EN 609
947-3:2000 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 3: Interruuptores,
eccionadore
es, interrupttores-seccio
onadores y combinado
os fusibles.
se

+-----------------------------------------------------+
¦I
I nominal (A)
(
¦
6
¦
10
¦
10
¦
¦---------------¦------------¦------------¦-----------¦
¦S
Secció (mm2
2)
¦ 0,75
5 - 1,5 ¦
1 - 2,5 ¦ 1,5 - 4 ¦
+-----------------------------------------------------+

No
ombre de maniobres
m
(UNE-EN 60
0669): >= 40000
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10
0. Placa i marc
m
per a 1, 2, 3 ò 4 e
elements, de
d plàstic blanc,
b
de ccolor o bico
olor, i
de
el tipus 2 ò 3.



10
0.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Co
onjunt form
mat per un bastiment i u
una placa que serveix per
p a muntaar un, dos, tres
t
o
qu
uatre mecan
nismes a la
a caixa corre
esponent.
Ell bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa pe
er mitjà de cargols o grapes.
Ell mecanism
me ha de que
edar immob
bilitzat entre
e el bastime
ent i la placaa, de manera que
aq
questa placca quedi sub
bjecta a pre
essió sobre el bastimen
nt i adossadda al param
ment.
Ta
ant el bastim
ment com la
a placa han
n de corresp
pondre al tip
pus o a la sèèrie de
m
mecanismes escollits.
Ha
cions reque
erides per la
a DF.
a de complir les condic


La
a part de la caixa on s'hagi d'allotjjar l'interrup
ptor de control de potènncia, ha de portar
un
n orifici de precintat
p
i un anagrama
a d'homolog
gació UNES
SA.
Ha
a de portar empremtes
s laterals de
e ruptura pe
er al pas de tubs.
Ha
o
per a la seva fixa
ació.
a de tenir orificis
Am
mplària del perfil: 35 mm
m
Distància enttre el perfil i la tapa (DIIN 43880): 45
4 mm
m
aïlla
ant (UNE 21 -305): A
Classe del material



AIXES AUT
TOEXTINGIBLES:
CA
Re
esistència a la flama (U
UNE-EN 60
0707): Autoe
extingible
Sii té porta, ha de ser de
el mateix ma
aterial que la
l resta i ha
a d'anar fixaada als visos de
fixxació de la tapa.
t
Ha de
e tancar perr pressió.
Grau de protecció amb porta
p
(UNE 20-324): >= IP-425
e porta (UN
NE 20-324): >= IP-405
Grau de protecció sense
1.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
11

0.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
10
Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes.

ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.

10
0.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT

11
1.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT

Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.

Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.

0.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
10

1.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
11

Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE 20315:1
1994 Base de corriente
e y clavijas para usos domésticos
d
s y análogos
s.

Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002

12
2. Caixes per
p a quadrres de distrribució amb o sense porta.

11
1. Caixes per
p a quadrres de com
mandament i protecció
ó.

12
2.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS

11
1.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
S''han de con
nsiderar els materials ssegüents:
-A
Antixoc
-A
Autoextingib
ble

S''han considerat els ma
aterials segü
üents:
-P
Plàstic
-M
Metàl·lic
-P
Plàstic i me
etàl·lic
S''han considerat els tipu
us de col·lo cació següe
ents:
-P
Per a encasstar
-P
Per a munta
ar superficia
alment

CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
La
a caixa ha d'estar
d
form
mada per un cos, uns perfils de sup
port de meccanismes fix
xats al
co
os i una tapa, amb portta o sense.
Ha
u aspecte uniforme
u
i ssense defec
ctes.
a de tenir un
La
a tapa ha de
e ser del mateix materrial que la ca
aixa i ha de
e portar unees obertures
s, amb
ta
apetes extra
aibles, per a fer accesssibles els ele
ements de maniobra. H
Ha d'anar fixada al
co
os mitjançan
nt cargols.
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CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
La
a caixa ha d'estar
d
form
mada per un cos, uns perfils de sup
port de meccanismes fix
xats al
co
os i una tapa, amb portta o sense.
Ha
u textura uniforme
u
i ssense defec
ctes.
a de tenir una
Ell cos ha de portar regle
eta de bornss per a connectar neuttres o terress i ha d'oferrir la
po
ossibilitat de
e connectarr-hi altres ca
ables.






2.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
12
ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.

PL
LÀSTIC:
Ell cos ha de ser de plàs
stic i ha de p
portar emprremtes de ruptura per aal pas de tu
ubs i
orrificis per a la seva fixa
ació.
La
a tapa ha de
e ser del mateix materrial que el co
os i ha de portar
p
fileress d'oberture
es per a
fe
er accessible
es els meca
anismes de
e maniobra, amb una ta
apeta extraiible per filerra com a
m
mínim. Ha d'a
anar fixada al cos.
La
a porta ha de
d ser del mateix
m
mate
erial que la resta
r
i ha de
e tancar perr pressió.

12
2.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
2.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
12

13
3. Caixes de
d derivació
ó.

METÀL·LICA
A:
M
a tapa ha d''ésser de xa
apa d'acer p
protegit amb pintura an
nticorrosivaa interiormen
nt i
La
exxteriorment i ha de porrtar fileres d
d'obertures per
p a fer ac
ccessibles eels mecanismes de
m
maniobra am
mb una tapeta extraible
e per filera.
Ha
a de portar un sistema
a de fixació amb el cos.
Ell cos ha de ser de xapa
a d'acer pro
otegida amb
b pintura an
nticorrosiva interiormen
nt i
exxteriorment.
Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm

13
3.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
aterials segü
üents:
S''han considerat els ma
-P
Plàstic
-F
Fosa d'alum
mini
-P
Planxa d'accer
-P
Plastificat
S''han considerat els gra
aus de prote
ecció següe
ents:
-N
Normal
-E
Estanca
-A
Antihumitat
-A
Antideflagra
ant

ER A ENCA
ASTAR:
PE
Ha
a de portar obertures per
p al pas d
de tubs.
La
a porta i el bastiment
b
han
h de ser d
de xapa d'acer protegid
da amb pinttura anticorrosiva
interiorment i exteriorme
ent i ha de ttancar per pressió.
p
Am
mplària del perfil: 35 mm
m
Distància enttre el perfil i la tapa (DIIN 43880): 45
4 mm
Grau de protecció amb tapa
t
i porta
a (UNE 20-3
324): >= IP-425
t
(UNE 2
20-324): >=
= IP-405
Grau de protecció amb tapa

CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
La
a caixa ha d'estar
d
form
mada per un cos i una tapa. Ha de tenir un asspecte unifo
orme i
se
ense defecttes.
Quan és per a encastar, el cos ha d
de portar aletes o supe
erfícies d'anncoratge.
ent, el cos ha
h de portarr orificis perr a la seva fixació.
Quan és per a muntar supeficialme
E 20-324):
Grau de protecció (UNE

PE
ER A MUNT
TAR SUPERFICIALME
ENT:
Ha
a de portar empremtes
s de ruptura
a per al pas
s de tubs i orificis per a la seva fixa
ació.
AM
MB PORTA
A:
La
a tapa ha de
e ser del mateix materrial que el co
os i ha de portar
p
fileress d'oberture
es per a
fe
er accessible
es els meca
anismes de
e maniobra, amb una ta
apeta extraiible per filerra com a
m
mínim. Ha d'a
anar fixada al cos.
La
a porta ha de
d ser de xa
apa d'acer p
protegida am
mb pintura anticorrosivva interiorm
ment i
exxteriorment i ha de tancar per presssió.

+------------------------------------------------------------------+
¦
Tipus
¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦M
Material
¦ Norm
mal
¦ Est
tanca ¦ An
ntihumitat ¦Antidefla
agrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦
¦P
Plàstic
¦>= IP
P-405 ¦>= I
IP-535 ¦ >=
> IP-545 ¦
¦
¦P
Plastificad
da
¦>= IP
P-517 ¦>= I
IP-537 ¦ >=
> IP-547 ¦
¦P
Planxa d'ac
cer ¦>= IP
P-517 ¦>= I
IP-537 ¦ >=
> IP-547 ¦ >= IP-5
557
¦
¦F
Fosa d'alum
mini ¦>= IP
P-517 ¦>= I
IP-537 ¦ >=
> IP-547 ¦ >= IP-5
557
¦
+------------------------------------------------------------------+

PL
LÀSTIC-ME
ETÀL·LICA AMB PORT
TA:
La
a tapa ha de
e ser del mateix materrial que el co
os i ha de portar
p
fileress d'oberture
es per a
fe
er accessible
es els meca
anismes de
e maniobra, amb una ta
apeta extraiible per filerra com a
m
mínim. Ha d'a
anar fixada al cos.
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GRAU DE PR
ROTECCIÓ ANTIDEFLAG
A
GRANT:
enir orificis ro
oscats per all pas de tubs
s.
El cos ha de te
emperatura d'autoinflama
d
ació (T): 300 <= T <= 450
0°C
Te
Grup d'explosió (UNE 20-3
320): IIB




14
4. Conjunt de
d protecció
ó i mesura p er a compta
adors trifàsics, per a co
ol.locar
su
uperficialme
ent.

14
4.1.- DEFINIC
CIÓ I CARAC
CTERÍSTIQU
UES DELS ELEMENTS
E
GRAU DE PR
ROTECCIÓ NORMAL,
N
ES
STANCA O ANTIHUMITA
A
AT:
p
empremtes de rupttura per al pa
as de tubs.
El cos ha de portar

erat els tipus següents:
S'han conside
T-2
-T
-T
T-20
-T
T-30

ROTECCIÓ ANTIHUMITA
A
AT:
GRAU DE PR
ntre la tapa i el cos hi ha d'haver un j unt d'estanquitat.
En

(T
TMF-10)

LASTIFICAD
DA:
PL
El cos i la tapa
a han de ser d'acer embo
otit plastificatt.
a han d'estarr protegits intteriorment i exteriorment
e
contra la coorrosió.
El cos i la tapa
a tapa ha de portar sistem
mes de fixacció al cos mitjjançant cargols, i aquestss han de serr de
La
material antico
orrosiu.

ARACTERÍS
STIQUES GE
ENERALS:
CA
Els conjunts de protecció i mesura esta
an formats pels
p
següents
s componentts:
Caixes modu
ulars amb do
oble aïllamen
nt
-C
-U
Unions modu
ulars
-T
Tapes laterals
-P
Plaques de muntatge
m
-E
Elevadors su
uplements de
e plaques
-C
Carrils de fixació per l'inte
erruptor auto
omàtic i el differencial
-F
Finestra delss automàtics
-B
Bases corren
nt contínua
-N
Neutre seccionable
-B
Borns bimetà
àl.lics
- Interruptor au
utomàtic
- Interruptor diiferencial
Peça per a cobrir
c
els born
ns
-P
-B
Born de conn
nexió a terra
-C
Cable elèctric
-T
Terminal de pressió, de pre-aïllament
p
t
-D
Dispositius de
d ventilació
-C
Conjunt de fixació mural
-C
Cargol de fixxació
-C
Canal pels ca
ables
Els tipus T-20 i T-30 han de
d tenir tamb
bé els següen
nts compone
ents:
Relé d'emisssió
-R
-R
Relé diferenccial auxiliar
-R
Regleta de comprovació
c
-P
Pletines de coure
c
-P
Perfils de fixa
ació mural
-F
Femella de fiixació perfil i caixa
Ha
a d'estar con
nstituït per en
nvolvent i tal lacircuïts fus
sibles, amb caixa
c
de derivvació o unita
at
d'e
embarrat per a connexió amb el conj unt prefabric
cat per a cen
ntralització dee comptadorrs.
L'e
envolvent ha
a de ser de material
m
aïllan
nt de clase A i autoexting
guible.
La
a cara frontal ha de ser trransparent i precintable.
Le
es parts interriors han de ser accessib
bles per l'esm
mentada cara
a frontal.
Pe
er a cada fasse s'ha de dis
sposar d'un ttallacircuïts fusible
f
de la classe GT.
Ha
a d'estar con
nstituïda per una base aïlllant, borns de
d connexió de conductoors i un dispo
ositiu de
fixxació a la caiixa de mecan
nismes.
Ha
a de tenir un
n aspecte uniiforme i sensse defectes.
Le
es parts metà
àl·liques del mecanisme no han de ser accessible
es.

LÀSTIC:
PL
La
a tapa ha de portar un sis
stema de fixa
ació amb el cos.
c
Re
esistència a la flama (UN
NE-EN 60707
7): Autoextingible
LANXA:
PL
El cos i la tapa
a han d'estarr protegits intteriorment i exteriorment
e
contra la coorrosió.
a tapa ha de portar sistem
mes de fixacció al cos mitjjançant cargols, i aquestss han de serr de
La
material antico
orrosiu.
OSA D'ALUM
MINI:
FO
La
a tapa ha de portar sistem
mes de fixacció al cos mitjjançant cargols, i aquestss han de serr de
material antico
orrosiu.
3.2.- CONDIC
CIONS DE SUBMINISTR
S
RAMENT I EMMAGATZE
EMATGE
13
ubministrame
ent: En caixe
es.
Su
Em
mmagatzematge: En lloc
cs protegits ccontra els imp
pactes, la plu
uja, les humiitats i dels ra
aigs del
so
ol.
13
3.3.- UNITAT
T I CRITERIS
S D'AMIDAM
MENT
nitat d'amida
ament de l'ele
ement necesssària subministrada a l'o
obra.
Un
3.4.- NORMA
ATIVA DE CO
OMPLIMENT
T OBLIGATO
ORI
13
eal Decreto 842/2002
8
de
e 2 de agosto
o, por el que se aprueba el Reglamennto Electrotécnico de
Re
Ba
aja Tensión. REBT 2002
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Els punts de situació
s
de les caixes gen
nerals de pro
otecció han de
d ser de trànnsit general i de fàcil
acccès.
La
a situació ha de ser la mé
és propera p
possible a la xarxa
x
genera
al de distribuució i allunyada
d'a
altres instal.llacions, com la d'aigua, g
gas, telèfon, etc.
Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de
e protecció i mesura ha d'estar
d
situat a l'interior
d'e
envoltants de
e doble aillam
ment.
Pe
er a intensita
ats més grans de 630 A, ha de haver--se disposat en armaris m
metàl.lics
prrecintables, que
q allotgin l'Interruptor G
General Auto
omàtic i els Transformado
T
ors de Mesura.
Si s'escau ha de tenir tamb
bé el rellotge
e de canvi de
e tarifa.
d
fet am
mb conductors de coure V750,
V
classee 2 rígid.
El cablejat del conjunt ha d'estar
750, de classse 5 flexible, de 4
Els conductorss dels circuïtts secundariss han de ser de coure V7
mm2 de secció mínima.
dentificat en tots dos extrems de mannera indeleble.
adascun delss conductors
s ha d'estar id
Ca
Le
es terminacio
ons del cable
ejat han de sser les adequ
uades.
L'iinterruptor General
G
Autom
màtic ha de sser tetrapola
ar.
Pe
er a intensita
ats més grans de 100 A, els relès tèrm
mics de l'Inte
erruptor Geneeral Automàtic han
de
e permetre un marge de regulació de
e 0,8 a 1 de la
a intensitat nominal.
n
Els colors de les cobertes dels conducctors han de ser: negre, marró
m
i gris pper a les fase
es i blau
el neutre.
pe
En
n el cas de conjunts
c
de mesura
m
i prottecció T-20 i T-30, les pla
atines de couure han de mantenir
m
less condicionss d'aïllament indicades a la R.U. 1410
0A.
Le
es caixes han
n de ser de doble
d
aïllame
ent (material aïllant class
se II-A) de poolièster reforç
çat,
au
utoextinguibles.
El Dispositiu Privat
P
de Com
mandament i Protecció ha de constarr d'un Relè D
Diferencial ge
eneral i
una protecció magnetotè
èrmica per a cadascun de
els circuïts in
nteriors.
d'u
Ca
ap material no
n han de presentar perilll d'incendi per la resta de
e materials ddel seu voltant.
Els interruptorrs del quadre
e general de protecció ha
an d'estar ide
entificats mitj ançant una etiqueta
e
n s'indiqui a quina
q
línia prrotegeix.
on
Re
esistència de
e l'aïllament (UNE-EN 60
0669): Ha de
e complir
Re
esistència mecànica
m
(UN
NE-EN 60669
9): Ha de com
mplir
Te
emperatura màxima
m
de servei
s
dels òrrgans metàl.lics de contro
ol manual: 555ºC
Te
emperatura màxima
m
de servei
s
dels òrrgans no metàl.lics de co
ontrol manuaal: 65ºC
Ca
aracterístiques dels components:




¦ nominal (A
A) ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------------------------------------------------¦
¦¦ Int.genera
al ¦ 4,5¦4
4,5 ¦ 4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 2
20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
r
¦
¦
¦
¦
¦ aut.-Poder
kA) ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ de tall (k
---------------------------------------------------------------------------¦
¦¦ Int.genera
al ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 25
50 ¦ 315 ¦ 400 ¦
¦ aut-Tèrmic
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
c(A)¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.genera
al ¦ 5 veg
gades la in
ntensitat de
d regulaci
ió tèrmica,
, actuant en
e
¦
¦ aut-magn.(
¦
(A) ¦ un te
emps <= 0,0
02s
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Conjunt
¦ T2-¦ T2-¦ T2 ¦ T20¦ T20
0¦ T20¦ T20
0¦ T30 ¦ T3
30 ¦ T30 ¦ T30 ¦
us ¦ T1 ¦ T1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ mesur.tipu
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ Conjunt
¦
16
6/10 mm2
¦
20x5/
/15x5
¦
30x
x6/20x5
¦
¦ mes.cablej
jat ¦
¦
¦
---------------------------------------------------------------------------¦
¦¦ Tallacircu
uits¦ 80 ¦ 100¦ 100 ¦ 160¦ 200
0¦ 250¦ 250
0¦ 250 ¦ 31
15 ¦ 630 ¦ 630 ¦
¦
¦ seg-fusibl
¦
¦
¦
les(A)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------------------------------------------------¦
¦¦
¦ Tallacircu
uits¦
DI
IN 0
¦
DIN 1
¦
DIN 3
¦
¦ segur.-bas
¦
¦
ses ¦
+---------------------------------------------------------------------------+

4.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
14
Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
Ell conjunt ha
a de portar una
u placa o
on de forma indeleble i ben visible , s'indiquin les
da
ades següe
ents:
-M
Marca i fabrricant
-T
Tipus
-T
Tensió nom
minal en V
- IIntesitat nom
minal en am
mpers de less bases porrtafusibles
-A
Anagrama d'homologa
d
ació UNESA
A
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.

+---------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Línia tr
rifàsica
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Pot.màx.ad
dm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 12
25 ¦ 160 ¦ 200 ¦
¦ conjunt pr
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
rot.¦
¦
¦
¦
¦
¦ i mesura (kW)¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(
¦
¦ 400 / 230 V ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Pot.màx.ad
dm. ¦12,5¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦31,5
5¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 8
80 ¦ 100 ¦ 125 ¦
¦
¦ conjunt pr
¦
¦
¦
¦
¦
rot.¦
¦
¦
¦
¦
¦
(
¦
¦
¦ i mesura (kW)¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 230 / 132 V ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ Prot.dif.¦ 63 ¦ 63 ¦ 63 ¦
transf
formador to
oroidal
¦
¦ int.nom. (A)
¦
¦
¦
(
¦
¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Prot.dif.
¦
300 per a força i 30
3 per a la
a resta de receptors
¦
¦ sensib.(mA
¦
A) ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.genera
al ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 40
00 ¦ 400 ¦ 400 ¦
¦
ns. ¦
¦
¦
¦
¦ aut.-Inten
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

14
4.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
4.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
14
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE-EN 606
669-1:1996 Interruptore
es para insttalaciones eléctricas
e
fij as, doméstticas y
an
nálogas. Pa
arte 1: Presc
cripciones g
generales.
UNE-EN 609
947-3:1994 Aparamentta de baja te
ensión. Parte 3: Interruuptoresse
eccionadore
es y combin
nados fusiblles.
UNE 20460-4
4-42:1990 Instalacione
es eléctricas
s en edificio
os. Parte 4: Protección para


Pàgina 51



Pàgina 52


ga
arantizar la seguridad. Protección contra los efectos térm
micos.
UNE-EN 608
898-1:2004 Accesorioss eléctricos. Interruptore
es automátticos para
instalacioness doméstica
as y análoga
as para la protección
p
contra
c
sobreeintensidade
es.
arte 1: Interrruptores au
utomáticos para funcio
onamiento en
e corriente alterna.
Pa



15
de planxa
5. Llum dec
coratiu de forma circ ular o recta
angular, am
mb xassís d
d''alumini an
noditzat o de
d material plàstic, am
mb o sense
e òptica, am
mb o sense
e
diifusor, per a làmpade
es fluoresce
ents comp
pactes, halo
ogenes o in
ncandesce
ents i
pe
er a encasttar.

15
5.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
S''han considerat els tipu
us següentss:
-L
Lluminàriess amb equip
p convencio
onal o electrrònic integra
at a dins deel llum o ado
ossat al
co
os del llum
-L
Lluminàriess amb equip
p convencio
onal o electrrònic separa
at del cos d el llum
-L
Lluminàriess sense equ
uip electròniic
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a de tenir un
u aspecte exterior
e
unifforme i sens
se defectes
s.
No
o ha de ten
nir cantells afilats
a
o aresstes vives que
q puguin, durant la innstal·lació, ús
no
ormal o man
nteniment, suposar un s risc per als
a usuaris o pels elemeents de la
instal·lació qu
ue l'envolte
en.
a de tenir la
a resistència
a mecànica
a suficient i ha d'estar construït
c
dee manera qu
ue pugui
Ha
su
uportar, sen
nse precauc
cions especcials, les con
ndicions d'ú
ús, muntatg e i manteniment.
Ells dispositiu
us de suport i fixació ha
an de ser mecànics
m
i re
egulables.
Ells borns de connexió han
h d'estar m
marcats o numerats.
n
a de portar un born ma
Ha
arcat de forrma indeleble amb el símbol "Terra
ra"
To
ots els mate
erials aïllants protectorrs contra xo
ocs elèctrics
s i que manttenen les parts
acctives a la posició
p
prev
vista, han de
e ser autoex
xtingibles.
La
a lluminària ha d'estar dissenyada
a i construïd
da de manera que un ccop instal·la
ada i
ca
ablejada per a un ús no
ormal, així ccom en les operacions
s normals dee mantenim
ment, les
pa
arts elèctriccament activ
ves siguin in
naccessible
es.
To
ots els components de
e l'equip elècctric han de
e ser resiste
ents a la hu mitat, la calor i la
co
orrosió. Han
n de ser com
mpatibles e
entre sí, i co
ompatibles amb
a
el tipuss i potència de la
làmpada o là
àmpades qu
ue admet la lluminària.
n cas de falllada, cap component
c
d
de l'equip elèctric,
e
ha d'emetre
d
flaames ni gas
sos
En
inflamables.
er l'interior d
de la lluminà
ària han de ser llisos, eexempts d'a
arestes
Ells passos de cables pe
vivves, aspresses, rebaves i anàlegs,, que puguin provocar l'abrasió dee la coberta o de
l'a
aïllament de
el cablejat.
No
o hi poden haver cargo
ols amb pun
nta o d'altre
es elements
s similars quue penetrin a dintre
de
els passos de
d cables.
Ell cablejat intern ha d'es
star fet amb
b conductorrs del tipus, qualitat i seecció adequ
uats, de


m
manera que pugui suportar la potèn
ncia d'entra
ada en ús no
ormal.
L'aïllament ha de ser d'u
un material capaç de suportar
s
la te
ensió i la teemperatura màxima
a la que pugu
ui estar sotm
mès, sense
e que afecti a la segure
etat i mentree que estigu
ui
orrectamentt instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació
d
ó.
co
Sii la lluminàrria ve cablejjada de fàb
brica, alesho
ores han d'e
estar fetes ttotes les
co
onnexions in
nternes, i únicament h i ha d'haverr accessible
es els bornss de connex
xió a la
xa
arxa.
En
n el cableja
at intern, el conductor
c
d
de color verrd-groc s'ha de fer servvir únicamen
nt per a
les connexion
ns de terra. La resta de
e conductors han de seguir el coddi de colors
ormalitzats, es a dir, el conductor neutre ha de
d ser de co
olor blau claar, i els conductors
no
de
e fase pode
en ser de co
olor marró, g
gris o negre
e.
Ha
an de comp
plir les cond
dicions de riigidesa elèc
ctrica, torsió
ó i resistènccia mecànic
ca.
Te
ensió nomin
nal d'alimen
ntació (transsformador): 230 V
Frreqüència: 50
5 Hz
Grau mínim de
d protecció
ó (UNE 203
324): IP-20X
X
Aïïllament (RE
EBT): Class
se I, II o III
So
obre la llum
minària, i de manera cla
ara i indeleb
ble, hi ha d'h
haver marccada la segü
üent
informació:
Marques que
e s'han de veure
v
duran
nt la substitu
ució de les làmpades i ser visibles
s des de
M
l'e
exterior de la lluminària
a o darrera d
de la tapa que
q s'hagi de
d treure al substituir le
es
làmpades i amb les làmpades trete
es:
Potència asssignada o indicació
i
de
el tipus de là
àmpades que admet laa lluminària
-P
M
Marques que
e s'han d'ob
bservar dura
ant la instal·lació de la lluminària i han de serr visibles
es de l'exterior d'aques
sta, o darrerra d'una coberta o partt que s'hagii de treure per
p la
de
se
eva instal·la
ació:
-M
Marca d'orig
gen (marca registrada,, marca del fabricant o del nom deel venedor
re
esponsable))
-T
Tensió o ten
nsions assignades en volts
-L
Les lluminàries de clas
sse II han de
s
norm
malitzat corrresponent
e portar el símbol
-L
Les lluminàries de clas
sse III han d
de portar el símbol normalitzat corrresponent
-N
Número de model del fabricant
f
o referència del
d tipus
-M
Marcat del borns
b
M
Marques que
e s'han de veure
v
desprrés de la ins
stal·lació de
e la lluminàrria i han de ser
d l'exteriorr, tant quantt la lluminàrria està mun
ntada o insttal·lada amb les
vissibles des de
làmpades en
n posició com
m en l'ús no
ormal:
Temperaturra ambient assignada
a
m
màxima
-T
-X
Xifres del co
odi del grau
u de proteccció IP
-D
Distància mínima
m
als objectes
o
il·lu
uminats



LL
LUMINÀRIE
ES AMB EQ
QUIP CONV
VENCIONAL O ELECT
TRÒNIC:
Ha
a d'incorporar un equip
p auxiliar co
omplert form
mat per porttalàmpadess, reactància
a
co
onvencional o electrònica, conden
nsador per a la correcc
ció del factoor de potènc
cia (per
a equips convencionals)) i dispositiu
u arrencado
or (si és nec
cessari). Totts els comp
ponents
e l'equip auxiliar han de
e ser comp atibles entrre sí, i comp
patibles ambb el tipus i potència
p
de
de
e la làmpad
da o làmpad
des que adm
met la llumin
nària.
La
a connexió de l'equip amb
a
la xarxa
a s'ha de po
oder fer d'alguna de m
maneres seg
güents:
-P
Per mitjà un
na entrada de
d cables a
amb premsa
aestopa perr a fer la connnexió a l'in
nterior
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de
e la caixa
-P
Per mitjà de
e cables elè
èctrics que ssurten de la
a caixa i es connecten a la xarxa des
d de
l'e
exterior
-P
Per mitjà d'una regleta de connexxió integrada
a al cos de la caixa
La
a potència màxima
m
del balast ha d
de ser igual o inferior a la potènciaa màxima
d'entrada dells circuits ba
alast-làmpa
ada, especifficada en ells annexes III i IV del Real
R
ecreto 838//2002, en fu
unció de la sseva catego
oria.
De
Ha
a de portar el marcatge CE, col.lo
ocat de form
ma visible i indeleble, dde conformittat amb
el que dispossa el Real Decreto
D
838
8/2002.






Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
5.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
15
NORMATIVA
A GENERAL
L:
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Re
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
*U
UNE-EN 60598-1:2001 Luminariass. Parte 1: Requisitos
R
generales
g
y ensayos.
*U
UNE-EN 60598-2-2:199
97 Luminarrias. Parte 2:
2 Requisitos particularres. Sección
n 2:
Lu
uminarias empotradas
e
.
Re
eal Decreto
o 838/2002, de 2 de ag
gosto, por el que se esttablecen loss requisitos
s de
efficiencia ene
ergética de los balasto
os de lámpa
aras fluoresc
centes.

LUMINÀRIE
ES AMB EQ
QUIP CONV
VENCIONAL O ELECT
TRÒNIC INT
TEGRAT O
LL
AD
DOSSAT AL
A COS DEL
L LLUM:
Sii l'equip està integrat a dintre del ccos del llum
m, aleshores
s la carcasssa de la llum
minària
ha
a de tenir un
n espai per al seu allottjament.
Sii l'equip està adossat al
a cos del llu
um, aleshorres aquest ha
h d'estar m
muntat a l'in
nterior
d'una caixa fixada mecà
ànicament a la carcass
sa de la llum
minària. Less connexions entre
equip i la lluminària han
n d'estar fettes.
l'e

LL
LUMINÀRIE
ES AMB EQ
QUIP CONV
VENCIONAL A. F. I LÀ
ÀMPADES F
FLUORESC
CENTS:
*U
UNE-EN 60920:1994 Balastos
B
parra lámparas
s fluorescen
ntes tubularres. Prescrip
pciones
ge
enerales y de
d segurida
ad.
*U
UNE-EN 60921:1994 Balastos
B
parra lámparas
s fluorescen
ntes tubularres. Prescrip
pciones
de
e funcionam
miento.

LL
LUMINÀRIE
ES AMB EQ
QUIP CONV
VENCIONAL O ELECT
TRÒNIC SE
EPARAT DE
EL COS
DEL LLUM:
estar munta
at a dintre d''una caixa que
q es fixa dde manera
L'equip electrònic ha d'e
nària.
independent de la llumin
es connexio
ons entre l'e
equip i la llu
uminària pod
den estar fe
etes o bé ess poden fer al
Le
m
moment d'insstal·lar el llu
um, en qual sevol cas, els
e borns ha
an d'estar m
marcats en ambdós
elements o bé
b el sistema de conne
exió es tal que només admet
a
una pposició de
m
muntatge.

LL
LUMINÀRIE
ES AMB EQ
QUIP ELECT
TRÒNIC I LÀMPADES
L
S FLUORES
SCENTS:
*U
UNE-EN 60928:1997 Aparatos
A
au xiliares parra lámparas. Balastos eelectrónicos
s
alimentados en corriente
e alterna pa
ara lámpara
as fluoresce
entes tubulaares.
es generale
es de segurridad.
Prrescripcione
*U
UNE-EN 60929:1994 Balastos
B
ele
ectrónicos alimentados
a
en corrientte alterna para
lámparas fluo
orescentes tubulares. P
Prescripciones de func
cionamientoo.
LUMINÀRIE
ES AMB EQ
QUIP ELECT
L
S DE DESC
CÀRREGA:
LL
TRÒNIC I LÀMPADES
*U
UNE-EN 60922:1998 Aparatos
A
au xiliares parra lámparas. Balastos ppara lámparas de
de
escarga (exxcepto de lá
ámparas fluo
orescentes tubulares). Requisitoss generales y de
se
eguridad.
*U
UNE-EN 60923:1997 Aparatos
A
au xiliares parra lámparas. Balastos ppara lámparas de
de
escarga (exxcepto lámp
paras fluoresscentes tub
bulares). Pre
escripcionees de
fu
uncionamien
nto.

LL
LUMINÀRIE
ES SENSE EQUIP ELE
ECTRÒNIC
C:
Ha
a d'incorporar un equip
p elèctric co
omplert: porrtalàmpades
s i regletes de connexió.
15
5.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
A l'embalatge
e hi han de constar less dades seg
güents:
-N
Nom del fab
bricant o ma
arca comerrcial
-T
Tensió nom
minal d'alime
entació
-N
Número de model o referència tip
pus
-P
Potència no
ominal
Sii la lluminàrria necessita
a equip elecctrònic per al seu funcionament, aaleshores aquest
s'ha de subm
ministrar amb la lluminà
ària.
n les luminà
àries amb equip
e
auxilia
ar, el subministrador ha
a de dispossar del certifficat que
En
de
eclari la pottència total del conjunt (làmpada-e
equip auxilia
ar).
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.

16
6. Llums de
ecoratius adosables
a
amb làmpa
ades d'inca
andescènccia, de potè
ència
in
nferior o igu
ual a 100 W i portalàm
mpades E-1
14 o E-27.

6.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
16
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a d'incorporar un equip
p elèctric co
omplert: porrtalàmpades
s, cablejat iinterior i reg
gletes
de
e connexió.
La
a unió entre
e el difusor i el xassís h
ha de ser d'accionament simple, dde suspensiió lateral
im
manipulable
e per una so
ola persona
a.

15
5.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
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Ell xassís ha de portar orificis per a permetre la
a fixació directa al sosttre, a la parret, o bé
pe
er anar susp
pés d'un ca
arril portant o pendular..
Ells borns de connexió han
h d'estar m
marcats o numerats.
n
Ha
arcat de forrma indeleble amb el símbol "Terra
ra"
a de portar un born ma
To
ots els mate
erials aïllants protectorrs contra xo
ocs elèctrics
s i que manttenen les parts
acctives a la posició
p
prev
vista, han de
e ser autoex
xtingibles.
La
a planxa ha
a de portar proteccions
p
de goma per
p als cable
es que la traavessen.
En
n condicion
ns de fallada
a, no han d''emetre flam
mes ni gaso
os inflamabl es.
Ha
an de comp
plir les cond
dicions de riigidesa elèc
ctrica, torsió
ó i resistènccia mecànic
ca.
Te
ensió nomin
nal d'alimen
ntació: 230 V
Frreqüència: 50
5 Hz
Grau mínim de
d protecció
ó (UNE 203
324): IP-20X
X
bles de con
nnexió a la xarxa
x
d'alim
mentació (UN
NE 21031): Classe
Qualitat mínima dels cab
A0
05VV-F
Aïïllament (RE
EBT): Class
se I




17
7.Llum esta
anc de form
ma quadrad
da o rectan
ngular, amb xassís dee planxa d''acer o
am
mb xassís de polieste
er, IP-54X, IP-55X o IP
P-65X, amb
b o sense d
difusor



17
7.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a de portar un born ma
arcat de forrma indeleble amb el símbol "Terra
ra
Ell conjunt de
e cables d'alimentació h
ha d'entrar per un extre
em i a travéés d'un
prremsaestop
pa.
To
ots els mate
erials aïllants que man tenen les parts
p
actives
s a la posiciió prevista, han de
se
er autoextin
nguibles.
Ells balasts han de ser re
esistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En
n condicion
ns de fallada
a, no han d''emetre flam
mes ni gaso
os inflamabl es.
Ells encebado
ors han de ser resisten
nts a la hum
mitat i als xo
ocs elèctricss, a la calor i al foc.
La
a potència màxima
m
del balast ha d
de ser igual o inferior a la potènciaa màxima
d'entrada dells circuits ba
alast-làmpa
ada, especifficada en ells annexes III i IV del Real
R
De
ecreto 838//2002, en fu
unció de la sseva catego
oria.
Ha
a de portar el marcatge CE, col.lo
ocat de form
ma visible i indeleble, dde conformittat amb
el que dispossa el Real Decreto
D
838
8/2002.
an de comp
plir les cond
dicions de riigidesa elèc
ctrica, torsió
ó i resistènccia mecànic
ca.
Ha
Te
ensió nomin
nal d'alimen
ntació: 230 V
Frreqüència: 50
5 Hz
Aïïllament elè
èctric: Class
se II
Re
educció de interferènc
cies radiolècctriques (UN
NE-EN 5501
14): Ha de ccomplir
M
Marques que
e s'han de veure
v
duran
nt la substitu
ució de les làmpades i ser visibles
s des de
exterior de la lluminària
a o darrera d
de la tapa que
q s'hagi de
d treure al substituir le
es
l'e
làmpades i amb les làmpades trete
es:
Potència asssignada o indicació
i
de
el tipus de là
àmpades que admet laa lluminària
-P
-M
Marca d'orig
gen (marca registrada,, marca del fabricant o del nom deel venedor
re
esponsable))
M
Marques que
e s'han d'ob
bservar dura
ant la instal·lació de la lluminària i han de serr visibles
es de l'exterior d'aques
sta, o darrerra d'una coberta o partt que s'hagii de treure per
p la
de
se
eva instal·la
ació:
-T
Tensió o ten
nsions assignades en volts
-N
Número de model del fabricant
f
o referència del
d tipus
-M
Marcat del borns
b
M
Marques que
e s'han de veure
v
desprrés de la ins
stal·lació de
e la lluminàrria i han de ser
d l'exteriorr, tant quantt la lluminàrria està mun
ntada o insttal·lada amb les
vissibles des de
làmpades en
n posició com
m en l'ús no
ormal:
Temperaturra ambient assignada
a
m
màxima
-T
-X
Xifres del co
odi del grau
u de proteccció IP
-D
Distància mínima
m
als objectes
o
il·lu
uminats
M
Marques que
e s'han de veure
v
duran
nt la substitu
ució de les làmpades i ser visibles
s des de
exterior de la lluminària
a o darrera d
de la tapa que
q s'hagi de
d treure al substituir le
es
l'e
làmpades i amb les làmpades trete
es:
-P
Potència asssignada o indicació
i
de
el tipus de là
àmpades que admet laa lluminària

16
6.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
Ca
ada llum ha
a de portar marcades
m
d
de forma ind
deleble i ben visible less dades seg
güents:
-N
Nom del fab
bricant o ma
arca comerrcial
-T
Tensió nom
minal d'alime
entació
-G
Grau de pro
otecció
-N
Número de model o referència tip
pus
-P
Potència no
ominal
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.
6.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
16
Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
16
6.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
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-M
Marca d'orig
gen (marca registrada,, marca del fabricant o del nom deel venedor
re
esponsable))
M
Marques que
e s'han d'ob
bservar dura
ant la instal·lació de la lluminària i han de serr visibles
es de l'exterior d'aques
sta, o darrerra d'una coberta o partt que s'hagii de treure per
p la
de
se
eva instal·la
ació:
-T
Tensió o ten
nsions assignades en volts
-N
Número de model del fabricant
f
o referència del
d tipus
-M
Marcat del borns
b
M
Marques que
e s'han de veure
v
desprrés de la ins
stal·lació de
e la lluminàrria i han de ser
vissibles des de
d l'exteriorr, tant quantt la lluminàrria està mun
ntada o insttal·lada amb les
làmpades en
n posició com
m en l'ús no
ormal:
Temperaturra ambient assignada
a
m
màxima
-T
-X
Xifres del co
odi del grau
u de proteccció IP
-D
Distància mínima
m
als objectes
o
il·lu
uminats






17
7.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
Re
eal Decreto
o 838/2002, de 2 de ag
gosto, por el que se esttablecen loss requisitos
s de
efficiencia ene
ergética de los balasto
os de lámpa
aras fluoresc
centes.
UNE-EN 609
968:1993 Lá
ámparas co
on balasto propio
p
para servicios
s
geenerales de
e
uminación. Requisitos de segurida
ad. (Versión
n oficial EN 60968:199 0)
ilu
UNE-EN 60155:1996 Arrrancadoress de encend
dido para lá
ámparas fluoorescentes
(ccebadores).
UNE-EN 609
928:1997 Ap
paratos auxxiliares para
a lámparas. Balastos e lectrónicos
e alterna pa
ara lámpara
as fluoresce
entes tubulaares.
alimentados en corriente
es generale
es de segurridad.
Prrescripcione

LUMENERA
A SENSE DIFUSOR
D
N
NI REFLECT
TOR:
LL
Ha
a d'estar formada per:
-U
Un equip elèctric forma
at per tubs ffluorescents
s, portalàmpades, enccebadors,
re
eactàncies, condensadors AF i reg
gleta de con
nnexions
-U
Una regleta
a de planxa d'acer de fo
orma prismàtica, amb tapa estancca posteriorr i amb
orrificis que permetin la seva
s
fixació
ó adossada al sostre
-C
Connexionss de tots els
s elements e
en l'interior de la regletta
La
a regleta ha
a d'estar esm
maltada en blanc.

18
8. Llums d''emergència i senyaliització ado
ossables am
mb làmpad
des incorpo
orades,
de
e dues horres d'auton
nomia, com
m a màxim.

18
8.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
nsiderar els tipus de làm
mpades seg
güents:
S''han de con
- IIncandescè
ència
-F
Fluorescènccia

LL
LUMENERA
A AMB DIFUSOR CUB
BETA DE PLÀSTIC:
Ha
a d'estar formada per:
-U
Un equip elèctric forma
at per tubs ffluorescents
s, portalàmpades, enccebadors,
re
eactàncies, condensadors AF i reg
gleta de con
nnexions
-U
Un cos de poliester
p
refforçat amb ffibra de vidre en forma
a de cubeta i amb orific
cis que
pe
ermetin la seva
s
fixació adossada a
al sostre
-U
Un reflectorr metàl·lic en
e el fons de
el cos
-U
Una tapa-diifusor de metacrilat en forma de cubeta
c
que tanca
t
el coss amb junt estanc
e
m
mitjançant fixxació a pres
ssió
-C
Connexionss de tots els
s elements e
en la part posterior
p
dell reflector

CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a d'incorporar acumula
adors de Ni -Cd estancs, dispositiu
us elèctrics de càrrega i
m
maniobra, lim
mitador de descàrrega,
d
ades i regle
eta de conneexions.
portalàmpa
Ell xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant
m
visos, i foratss o semienc
cunyats
pe
er a les entrrades de co
onductors e lèctrics.
To
ots els mate
erials aïllants protectorrs contra xo
ocs elèctrics
s i que manttenen les parts
acctives a la posició
p
prev
vista, han de
e ser autoex
xtingibles.
No
o han de te
enir un esca
alfament perrillós per al medi circum
mdant.
Ha
a d'incorporar un dispo
ositiu de de sconnexió preparat
p
pe
er a comanddament a distància.
Ells balasts han de ser re
esistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En
n condicion
ns de fallada
a, no han d''emetre flam
mes ni gaso
os inflamabl es.
Ells encebado
ors han de ser resisten
nts a la hum
mitat i als xo
ocs elèctricss, a la calor i al foc.
Ha
an de comp
plir les cond
dicions de riigidesa elèc
ctrica, torsió
ó i resistènccia mecànic
ca.
Le
es bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.
e
.
Ha
uer funciona
ar a una tem
mperatura màxima
m
de 70°C
7
durantt 1 h.
an de pogu
Po
otència nom
minal:

17
7.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
En
n les luminà
àries amb equip
e
auxilia
ar, el subministrador ha
a de dispossar del certifficat que
de
eclari la pottència total del conjunt (làmpada-e
equip auxilia
ar).
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.

+---------------------------------------------+
¦T
Tipus
¦Incand
descència ¦
¦Fluorescèn
ncia ¦
¦--------------¦---------------¦
¦--------------¦
¦F
Flux (lumen
ns) ¦ de 12
20 a 175 ¦ de 175 a 300 ¦
¦P
Potència (W
W) ¦
<=
= 12
¦
<= 8
¦
+---------------------------------------------+
Te
ensió nomin
nal d'alime
entació: 23
30 V

17
7.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
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Fr
reqüència: 50 Hz
Su
uperfície il·luminada
i
a (m2):
+---------------------------------------------+
¦T
Tipus
¦Incand
descència ¦
¦Fluorescèn
ncia ¦
¦--------------¦---------------¦
¦--------------¦
¦F
Flux (lúmen
ns) ¦ de 12
20 a 175 ¦ de 175 a 300 ¦
¦S
S (m2)
¦
>=
= 28
¦
>= 60
¦
+---------------------------------------------+

Au
utonomia (d
després de 24 h de càrrrega a la te
ensió nomin
nal d'alimenntació), (UNE
20
0062): >= 1 h
Grau mínim de
d protecció
ó de l'envol tant (UNE 20324):
2
IP-2
223
Aïïllament (RE
EBT): Class
se II A
8.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
18
Su
ubministram
ment: En ca
aixes.
Ca
ada llum ha
a de portar marcades
m
d
de forma ind
deleble i ben visible less dades seg
güents:
-N
Nom del fab
bricant o ma
arca comerrcial
-T
Tensió nom
minal d'alime
entació
-G
Grau de pro
otecció
-N
Número de model o referència tip
pus
-P
Potència no
ominal
-D
Duració fun
ncionament
Ells fluoresce
ents han d'a
anar marcatss segons la
a UNE_EN 60-968:
6
-M
Marca d'orig
gen
-T
Tensió nom
minal
-P
Potència no
ominal
-F
Freqüència nominal
Ells cebadorss han d'anarr marcats se
egons l'UNE_EN 60-15
55:
-N
Nom del fab
bricant
-R
Referència
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.


UNE 72553:1
1985 Alumb
brado (de em
mergencia)) de continuidad. Actuaación.
968:1993 Lá
ámparas co
on balasto propio
p
para servicios
s
geenerales de
e
UNE-EN 609
uminación. Requisitos de segurida
ad. (Versión
n oficial EN 60968:199 0)
ilu
UNE-EN 60155:1996 Arrrancadoress de encend
dido para lá
ámparas fluoorescentes
(ccebadores).
UNE-EN 609
928:1997 Ap
paratos auxxiliares para
a lámparas. Balastos e lectrónicos
e alterna pa
ara lámpara
as fluoresce
entes tubulaares.
alimentados en corriente
es generale
es de segurridad.
Prrescripcione
UNE-EN 609
924:1994 Ba
alastos elecctrónicos aliimentados en
e corrientee continua para
p
orescentes tubulares. P
Prescripciones generales y de segguridad (ve
ersión
lámparas fluo
official EN 60925: 1991)..
UNE 20062:1
1993 Apara
atos autónom
mos para el alumbrado
o de emergeencia con
encia. Presccripciones de
d funcionamiento.
lámparas de incandesce
1993 Apara
atos autónom
mos para alumbrado de emergen cia con lám
mparas
UNE 20392:1
e fluorescen
ncia. Prescrripciones de
e funcionam
miento.
de



FL
LUORESCÈ
ÈNCIA:
UNE 20392:1
1993 Apara
atos autónom
mos para alumbrado de emergen cia con lám
mparas
e fluorescen
ncia. Prescrripciones de
e funcionam
miento.
de

19
9. Llum dec
coratiu de forma recttangular am
mb xassís de
d planxa d
d'acer esm
maltat o
d''alumini an
noditzat, am
mb difusor o sense, per
p a munta
ar superficcialment.

19
9.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ha
a d'incorporar un equip
p elèctric co
omplert: porrtalàmpades
s, reactànc ies, conden
nsadors
co
orrectors pe
er a A.F. i re
egletes de cconnexió.
La
a unió entre
e el difusor i el xassís h
ha de ser d'accionament simple, dde suspensiió lateral
im
manipulable
e per una so
ola persona
a.
Ell xassís ha de portar orificis per a permetre la
a fixació directa al sosttre, a la parret, o bé
pe
er anar susp
pés d'un ca
arril portant o pendular..
Ells borns de connexió han
h d'estar m
marcats o numerats.
n
Ha
arcat de forrma indeleble amb el símbol "Terra
ra"
a de portar un born ma
To
ots els mate
erials aïllants protectorrs contra xo
ocs elèctrics
s i que manttenen les parts
acctives a la posició
p
prev
vista, han de
e ser autoex
xtingibles.
Ells balasts han de ser re
esistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En
n condicion
ns de fallada
a, no han d''emetre flam
mes ni gaso
os inflamabl es.
Ells encebado
ors han de ser resisten
nts a la hum
mitat i als xo
ocs elèctricss, a la calor i al foc.
Ha
an de comp
plir les cond
dicions de riigidesa elèc
ctrica, torsió
ó i resistènccia mecànic
ca.
La
a potència màxima
m
del balast ha d
de ser igual o inferior a la potènciaa màxima
d'entrada dells circuits ba
alast-làmpa
ada, especifficada en ells annexes III i IV del Real
R
ecreto 838//2002, en fu
unció de la sseva catego
oria.
De
Ha
a de portar el marcatge CE, col.lo
ocat de form
ma visible i indeleble, dde conformittat amb

18
8.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
8.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
18
A GENERAL
L:
NORMATIVA
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
UNE 72550:1
1985 Alumb
brado de em
mergencia. Clasificació
ón y definicioones.
1993 Apara
atos autónom
mos para el alumbrado
o de emergeencia con
UNE 20062:1
encia. Presccripciones de
d funcionamiento.
lámparas de incandesce
UNE 72551:1
1985 Alumb
brado (de em
mergencia)) de evacuación. Actuaación.
UNE 72552:1
1985 Alumb
brado (de em
mergencia)) de seguridad. Actuaciión.
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el que dispossa el Real Decreto
D
838
8/2002.
ensió nomin
nal d'alimen
ntació: 230 V
Te
Frreqüència: 50
5 Hz
Grau mínim de
d protecció
ó (UNE 203
324): IP-20X
X
Aïïllament (RE
EBT): Class
se I
So
obre la llum
minària, i de manera cla
ara i indeleb
ble, hi ha d'h
haver marccada la segü
üent
informació:
Marques que
e s'han de veure
v
duran
nt la substitu
ució de les làmpades i ser visibles
s des de
M
exterior de la lluminària
a o darrera d
de la tapa que
q s'hagi de
d treure al substituir le
es
l'e
làmpades i amb les làmpades trete
es:
Potència asssignada o indicació
i
de
el tipus de là
àmpades que admet laa lluminària
-P
M
Marques que
e s'han d'ob
bservar dura
ant la instal·lació de la lluminària i han de serr visibles
es de l'exterior d'aques
sta, o darrerra d'una coberta o partt que s'hagii de treure per
p la
de
se
eva instal·la
ació:
-M
Marca d'orig
gen (marca registrada,, marca del fabricant o del nom deel venedor
re
esponsable))
-T
Tensió o ten
nsions assignades en volts
-N
Número de model del fabricant
f
o referència del
d tipus
-M
Marcat del borns
b
M
Marques que
e s'han de veure
v
desprrés de la ins
stal·lació de
e la lluminàrria i han de ser
d l'exteriorr, tant quantt la lluminàrria està mun
ntada o insttal·lada amb les
vissibles des de
làmpades en
n posició com
m en l'ús no
ormal:
-T
Temperaturra ambient assignada
a
m
màxima
-X
Xifres del co
odi del grau
u de proteccció IP
-D
Distància mínima
m
als objectes
o
il·lu
uminats






9.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
19
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
Unitat d'amid
9.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
19
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
Re
eal Decreto
o 838/2002, de 2 de ag
gosto, por el que se esttablecen loss requisitos
s de
efficiencia ene
ergética de los balasto
os de lámpa
aras fluoresc
centes.
UNE-EN 605
598-1:1992 Luminariass. Reglas ge
enerales y generalidad
g
es sobre los
nsayos.
en
UNE-EN 605
598-2-1:199
93 Luminaria
as. Parte 2:: Reglas particulares. S
Sección 1:
uminarias fijjas de uso general (ve
ersión oficial EN 60598-2-1: 1989)).
Lu
UNE-EN 609
968:1993 Lá
ámparas co
on balasto propio
p
para servicios
s
geenerales de
e
uminación. Requisitos de segurida
ad. (Versión
n oficial EN 60968:199 0)
ilu
UNE-EN 60155:1996 Arrrancadoress de encend
dido para lá
ámparas fluoorescentes
(ccebadores).
UNE-EN 609
928:1997 Ap
paratos auxxiliares para
a lámparas. Balastos e lectrónicos
alimentados en corriente
e alterna pa
ara lámpara
as fluoresce
entes tubulaares.
es generale
es de segurridad.
Prrescripcione

20
0. Làmpade
es fluoresc
cents estàn
ndard.

19
9.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
20
0.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
ubministram
ment: En ca
aixes.
Su
Ca
ada llum ha
a de portar marcades
m
d
de forma ind
deleble i ben visible less dades seg
güents:
-N
Nom del fab
bricant o ma
arca comerrcial
-T
Tensió nom
minal d'alime
entació
-G
Grau de pro
otecció
-N
Número de model o referència tip
pus
-P
Potència no
ominal
Ells fluoresce
ents han d'a
anar marcatss segons la
a UNE_EN 60-968:
6
-M
Marca d'orig
gen
-T
Tensió nom
minal
-P
Potència no
ominal
-F
Freqüència nominal
Ells cebadorss han d'anarr marcats se
egons l'UNE_EN 60-15
55:
-N
Nom del fab
bricant
-R
Referència
En
n les luminà
àries amb equip
e
auxilia
ar, el subministrador ha
a de dispossar del certifficat que
de
eclari la pottència total del conjunt (làmpada-e
equip auxilia
ar).
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.

Ess considere
en els següe
ents tipus d e làmpades
s fluorescen
nts:
-L
Làmpades estàndard
e
de
d llum blan
nca càlida (T
TL-D /33)
-L
Làmpades estàndard
e
de
d llum blan
nca freda (T
TL-D /54)
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Le
es làmpade
es han d'estar formadess per un tub
b que conté
é el gas ioni tzat, i un ca
asquet
m
metàl·lic norm
malitzat perr al connexio
onat i la subjecció de la làmpada a cadascun
n dels
exxtrems del tub.
t
Ha
a de tenir un
u aspecte exterior
e
unifforme i sens
se defectes
s. Queda exxpressamen
nt
prrohibit l'ús de
d làmpades amb l'amp
polla o casq
quet defectu
uosos.
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Ca
aracterístiques dimens
sionals i fun
ncionals:



+----------------------------------------------------------+
¦P
Potència (W
W)
¦ 18 ¦ 36
6 ¦ 58 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦D
Diàmetre mà
àxim de l'a
ampolla (mm
m)
¦ 26 ¦ 26
6 ¦ 26 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦L
Llargària màxima
m
amb casquet in
nclòs (mm)¦
¦ 604 ¦ 121
14¦ 1514¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦L
Llargària sense
s
consi
iderar les patilles ¦
¦
¦
¦
¦d
de contacte
e dels port
talàmpades (mm)
¦ 595 ¦ 120
05¦ 1506¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦P
Posició de funcioname
ent
¦Univ.¦
¦
¦Univ.¦
+----------------------------------------------------------+




21
1. Làmpade
es halògen
nes.

21
1.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
Ess contemple
en els segü
üents tipus d
de làmpade
es:
-L
Làmpades halògenes
h
lineals
l
-L
Làmpades halògenes
h
de
d doble en
nvolvent
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Le
es làmpade
es han d'estar formadess per un tub
b de quars i un casqueet normalitza
at per al
co
onnexionat i la subjecc
ció de la làm
mpada.
Ha
u aspecte exterior
e
unifforme i sens
se defectes
s. Queda exxpressamen
nt
a de tenir un
prrohibit l'ús de
d làmpades amb el tu b o el casquet defectuosos.
Ell casquet de
e la làmpad
da ha de com
specificacion
ns de la norrma UNE-E
EN
mplir les es
60
0061.
Po
osició de fu
uncionamen
nt: Universa l
Te
emperatura
a de color: 3000
3
K

Ca
aracterístiques fotomè
ètriques:
+--------------------------------------------------+
+
¦P
Potència (W
W)
¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦
¦--------------------------------------------------¦
¦
¦F
Flux llumin
nós (lm)
¦ 1150¦ 2850¦
2
4600¦
¦
¦--------------------------------------------------¦
¦
¦R
Rendiment lluminós
l
(l
lm/W)
¦ 64 ¦ 79 ¦ 79 ¦
+--------------------------------------------------+
+

Grau de reprroducció cro
omàtica de les làmpade
es estàndard:
-L
Llum blanca
a càlida (TL
L-D /33): Ra
a 63
-L
Llum blanca
a freda (TL--D /54): Ra 72

LÀ
ÀMPADES HALÒGENES LINEAL
LS:
Diàmetre mà
àxim de l'am
mpolla: 11 m
mm
Tiipus de casquet:
-P
Potència < 2000 W: R7
7s
-P
Potència 20
000 W: Fa 4
Ca
aracterístiques dimens
sionals i fun
ncionals:

0.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
20
Su
ubministram
ment: Cada làmpada h a d'anar en
n la seva capsa.
A l'embalatge
e hi han de figurar les d
dades segü
üents:
-N
Nom del fab
bricant
-P
Potència no
ominal
-T
Tensió de la
a xarxa a la
a que va desstinada la là
àmpada
-T
Tipus de làm
mpada
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits de la inte
empèrie i d'impactes.

+----------------------------------------------------------------------------+
200 ¦
¦P
Potència (W
W)
¦
60
¦ 100
¦
150 ¦
150
¦
¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦L
Llargària màxima
m
amb casquet ¦
¦
¦
¦
¦
¦ inclòs(mm)
)
¦ 78,3 ¦ 78,3 ¦ 78,3 ¦ 1
117,6 ¦ 78,3
7
¦
¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦D
Distància entre
e
conta
actes (mm)¦
¦74,9±1,6¦7
74,9±1,6¦74
4,9±1,6¦114
4,2±1,6¦74,
,9±1,6¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------+
¦
¦
200
¦
300
¦
500
¦ 1000
¦ 1500
¦ 2000
¦-----------------------------------------------------------¦
¦ 117,6 ¦ 117,6 ¦ 117,6 ¦ 189,1 ¦ 254,1 ¦ 334,3 ¦
¦-----------------------------------------------------------¦
¦1
114,2±1,6¦1
114,2±1,6¦1
114,2±1,6¦1
185,7±1,6¦2
250,7±1,6¦ 334,4 ¦
+-----------------------------------------------------------+

20
0.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.
0.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
20
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
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Ca
aracterístiques fotomè
ètriques:
+------------------------------------------------------------------------+
¦P
Potència (W
W)
¦
60 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 15
50 ¦ 200 ¦
¦------------------------------------------------------------------------¦
¦F
Flux llumin
nós (lm)
¦ 810 ¦ 1600 ¦ 2400
2
¦ 225
50 ¦ 3400 ¦
¦------------------------------------------------------------------------¦
¦R
Rendiment lluminós
l
(l
lm/W)
¦ 13,5 ¦
16 ¦
16 ¦
1
15 ¦
17 ¦
+------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
¦ 200 ¦ 300
3
¦ 500
0 ¦ 1000 ¦ 1500 ¦ 2000 ¦
¦-----------------------------------------------¦
¦ 3520 ¦ 56
600 ¦ 9900
0 ¦ 24200 ¦ 36300 ¦ 48400 ¦
¦-----------------------------------------------¦
¦ 17,6 ¦ 18
8,7 ¦ 19,8
8 ¦ 24,2 ¦ 24,2 ¦ 24,2 ¦
+-----------------------------------------------+




21
1.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE
Su
ubministram
ment: Cada làmpada h a d'anar en
n la seva capsa.
A l'embalatge
e hi han de figurar les d
dades segü
üents:
-N
Nom del fab
bricant
-P
Potència no
ominal
-T
Tensió de la
a xarxa a la
a que va desstinada la là
àmpada
-T
Tipus de làm
mpada
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits de la inte
empèrie i d'impactes.
21
1.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT
Unitat d'amid
dament de l''element ne
ecessària su
ubministrada a l'obra.

LÀ
ÀMPADES HALÒGENES DE DO BLE ENVO
OLTURA:
a de tenir el
Ha
e tub que co
onté el filam
ment envolta
at per una ampolla
a
de vvidre.
Ell casquet de
e la làmpad
da ha de serr del tipus Edison.
E
L'ampolla inte
erior no pott estar tocan
nt a l'exterio
or. S'ha de mantenir enn la seva po
osició
nt agafada pels contacctes dels ex
xtrems.
exxclusivamen
Tiipus de casquet:
-P
Potència <=
= 150 W: E--27
-P
Potència >=
= 500 W: E--40
Diàmetre mà
àxim de l'am
mpolla:
Potència <=
= 150 W: 33
3 mm
-P
-P
Potència >=
= 500 W: 38
8 mm
Ca
aracterístiques dimens
sionals i fun
ncionals:

1.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
21
Re
eal Decreto
o 842/2002 de 2 de ago
osto, por el que se aprrueba el Regglamento
Ellectrotécnicco de Baja Tensión.
T
RE
EBT 2002
*U
UNE-EN 60061-1:1996
6 Casquilloss y portalám
mparas, junto con los caalibres para
a el
co
ontrol de la intercambia
abilidad y d e la segurid
dad. Parte 1:
1 Casquilloos.
*U
UNE-EN 604
432-1:2001 Requisitoss de segurid
dad para lám
mparas incaandescente
es. Parte
1: lámparas de
d filamento
o de volfram
mio para uso doméstico
o y alumbraado generall similar

2. Part prop
porcional d'accessor
d
ris per a mu
untar lluminàries, carrrils de sup
port per
22
a llums, projjectors o elements
e
de
e control, regulació
r
o encesa d''instal·lacio
ons
d''il·luminaciió.

+----------------------------------------------------------------------------+
¦P
Potència(W)
)
¦ 60 ¦ 100 ¦ 150
1
¦ 500 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦
¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦L
Llargària màxima
m
amb casquet
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 103 ¦ 103 ¦ 103
¦i
inclòs (mm)
)
1
¦ 220 ¦ 260 ¦ 300 ¦
¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦D
Distància des
d
del cen
ntre del tu
ub ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦d
de quars al
l contacte central de
el ¦
¦
¦ 74 ¦ 74 ¦ 74 ¦ 141
¦c
casquet (mm
m)
1 ¦ 156 ¦ 182,5¦
+----------------------------------------------------------------------------+

22
2.1.- DEFIN
NICIÓ I CAR
RACTERÍST
TIQUES DE
ELS ELEME
ENTS
CA
ARACTERÍÍSTIQUES GENERALS
G
S:
Ell material, la
a qualitat, le
es dimensio
ons, etc. han de ser ad
dequats per a les llumin
nàries, i
no
o han de ferr disminuir les
l caracterrístiques prò
òpies del co
onjunt de laa instal·lació
ó en cap
de
e les seves aplicacions
s.
22
2.2.- COND
DICIONS DE
E SUBMINIS
STRAMENT
T I EMMAG
GATZEMAT
TGE

Ca
aracterístiques fotomè
ètriques:
+--------------------------------------------------------------------------+
¦P
Potència (W
W)
¦ 60 ¦ 100 ¦ 150
0 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 20
000 ¦
¦--------------------------------------------------------------------------¦
¦F
Flux llumin
nós (lm)
¦ 840 ¦ 1600 ¦ 255
50 ¦ 10250¦
¦ 24000¦ 50
0000¦
¦--------------------------------------------------------------------------¦
¦R
Rendiment lluminós
l
(l
lm/W)
¦ 14 ¦ 16 ¦ 17
7 ¦ 20,5 ¦ 24 ¦ 25
2
¦
+--------------------------------------------------------------------------+

ubministram
ment: A l'alb
barà de lliurrament han de constar les caracteerístiques
Su
d'identificació
ó següents:
Material
-M
-T
Tipus
-D
Dimensionss en cm
Em
mmagatzem
matge: En llocs protegiits contra ells impactes, la pluja, lees humitats i dels
ra
aigs del sol.
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22
2.3.- UNITA
AT I CRITER
RIS D'AMID
DAMENT







Unitat compo
osada pel co
onjunt d'acccessoris necessaris pe
er instal·lar u n llum.
22
2.4.- NORM
MATIVA DE COMPLIM ENT OBLIG
GATORI
No
o hi ha norm
mativa de compliment
c
obligatori.

5.- PLÀ
ÀNOLS


Ft.: EMILIO PÉR
REZ PASTOR
R
EN
NGINYER IND
DUSTRIAL
Nºº Col·legiat: 15
5.566
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MEMÒRIA
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IV.
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ANNEXES A LA MEMÒRIA

1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS. FACULTATIVES I ECONÒMIQUES
2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

Correspon exclusivament a la Direcció Facultativa de les obres la interpretació tècnica del
Projecte i la consegüent expedició d'ordres complementàries, gràfiques o escrites, pel seu

OBJECTE DEL CONTRACTE:
Les obres d'aquest contracte són les relatives a la construcció, total acabament i perfecte
funcionament del present projecte, a les obres del qual hi seran compresos tots els ramals que integren
la seva construcció, regint-se pel detall i condicions que s'estipulen en el present Plec i plànols redactats
per l'Arquitecte.

desenvolupament.
La Direcció Facultativa de les obres podrà ordenar, abans de la seva execució, les modificacions
de detall del Projecte que cregui oportunes, sempre i quan no alterin les línies generals d'aquest,
no excedeixin la garantia tècnica exigida, i siguin raonablement aconsellades per eventualitats
sorgides durant l'execució del treball o per millores que es cregui convenient introduir.
Les reduccions d'obra que es puguin originar seran acceptades pel Contractista.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I MANERA D'EXECUTAR L'OBRA:
Les obres s'executaran amb subjecció als plànols i pressupostos atenint-se a més a les condicions que
cregui pertinents la Direcció Facultativa de les obres en el qual fa referència a interpretacions tècniques
del Projecte i a la manera i ordre d'execució dels treballs.

També correspon a la Direcció Facultativa de les obres apreciar les circumstàncies que, a
instància del Contractista, facin necessària la substitució del material de difícil adquisició per
d'altres de utilització similar, encara que de diferent qualitat i naturalesa, i de fixar l'alteració de
preus que en tal cas s'estimi raonable.
El Contractista no podrà fer per si sol la menor alteració de cap part del Projecte sense

1.- D'INDOLE FACULTATIVA

De les obligacions i drets del Contractista
Residencial:
El Contractista o bé representant seu autoritzat, residirà a la comarca on es localitzi l'obra.

l'autorització escrita de la Direcció Facultativa de l'obra.

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa:
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres demanades de la Direcció
Facultativa, només podrà presentar-les ell mateix, davant de la Propietat, si són d'ordre econòmic,
i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents.

Presència a l'obra:
El contractista haurà de presentar-se a l'obra sempre que el convoqui la Direcció Facultativa.

Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu de la Direcció Facultativa, no s'admetrà cap
reclamació, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant
una exposició raonada dirigida a la Direcció Facultativa, la qual podrà limitar la seva resposta a

Oficina a l'obra:
El Contractista habilitarà a compte seu una oficina a l'obra, en la qual hi ha d'haver el material
adequat per a la realització de les consultes necessàries.

l'acús de rebut, que de tota manera serà obligatori per a aquesta mena de reclamacions.
Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa:
El Contractista no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal de qualsevol mena
depenent de la Direcció Facultativa o de la Propietat, encarregats de la vigilància de les obres, ni

Llibre d'ordres:
A l'oficina de l'obra, el Contractista hi tindrà el llibre d'ordres en el qual s'hi inscriuran les ordres que
la Direcció Facultativa li necessiti donar, sense perjudici de posar-les per ofici quan així ho cregui.

demanar que per part de la Propietat es designin altres Facultatius per als reconeixements. Quan
es cregui perjudicat pels resultats d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article
precedent sense que per aquest motiu pugui interrompre's o perjudicar-se la marxa dels treballs.

Aquestes ordres les signarà el Contractista com a assabentat, expressant a més el dia i l'hora en
que ho verifica.
L'acompliment d'aquestes ordres és tan obligatori pel contracte, com per les condicions
constructives del present Plec. El fet que en el llibre no figurin redactades les ordres que
preceptivament té l'obligació de complir el Contractista, d'acord amb l'establert al Projecte, no
suposa cap eximent ni atenuant per a les responsabilitats que siguin inherents al Contractista.

Obligació del Contractista:
El Contractista està obligat a fer, en general, tot el que sigui necessari per a la bona construcció
de les obres, tot i que no estigui taxativament expressat en el Plec de Condicions, sempre que
sigui ordenat per la Direcció Facultativa.
Del Personal del Contractista:
Encarregat: L'encarregat nomenat pel Contractista es considera a les ordres de la Direcció

Interpretació del Projecte:

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

Facultativa, passarà totes les hores de treball dedicat exclusivament a aquesta obra.

Recusació del personal: El Contractista està obligat a treure de l'obra tot aquell personal que, a

Subcontractes o contractes parcials:

judici de la Direcció Facultativa, no acompleixi degudament les seves obligacions.

La Direcció Facultativa haurà de conèixer els noms dels subcontractistes que intervinguin
parcialment en l'obra, la qual notificarà la seva aprovació, sense que el Contractista tingui dret a

De les Obres i la seva Execució:

cap reclamació per aquesta determinació, i sense que pugui defugir per l'aprovació la

Accessos:

responsabilitat davant la Propietat i la Direcció Facultativa de l'obra dels actes o omissions dels

Anirà a compte del Contractista l'habilitació d'accessos per a la execució de l'obra.

subcontractistes.

Inici i termini d'execució de les obres:

Obra defectuosa:

El Contractista iniciarà les obres dins dels vuit dies següents a la formació i signatura del contracte

Quan el contracte hagi fet qualsevol element d'obra que no s'ajusti en aquest plec o en el

corresponent, havent de deixar-les acabades en el termini improrrogable que en aquell s'hi

particular, la Direcció Facultativa de l'obra el podrà acceptar o rebutjar.

determini. No obstant es podrà concedir pròrroga raonable a petició del Contractista per causes

En el cas d'acceptació, aquesta fixarà el preu que sigui just amb arranjament de les diferències

justificades i de força major.

que hi hagués, estant obligat el Contractista a acceptar aquesta valoració; en el cas de no
conformar-s'hi, desfarà i reconstruirà a compte seu tota la part mal executada amb arranjament

Replanteig de les obres:

a les condicions que fixi la Direcció Facultativa, sense que això sigui motiu de pròrroga en el

Abans de començar les obres s'executarà un replanteig en presència del Contractista o de la

termini d'execució.

persona que el representi. Havent-hi conformitat amb el Projecte, s'hauran de començar les
obres.

Vicis ocults:

Durant el seu curs, s'executaran tots els replanteigs parcials que s'estimin precisos. Del general se

Si la Direcció Facultativa tingués raons fundades per a creure en l'existència de vicis ocults de

n'estendrà acta. El subministrament i les despeses del material i personal que ocasionin els

construcció a les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la

replanteigs corresponen sempre al Contractista, el qual està obligat a procedir en aquestes

recepció definitiva, les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi

operacions amb subjecció al que està prescrit en els Plecs de Condicions Generals i particulars i

defectuosos. Les despeses de demolició i reconstrucció que s'ocasionin aniran a càrrec del

seguint les instruccions de la Direcció Facultativa, sense l'aprovació de la qual no podrà

Propietari.

continuar-se els treballs.
Dels materials i dels aparells. La seva procedència:
Condicions generals d'execució dels treballs:

El Contractista té la llibertat de proveir-se dels materials i aparells de tota mena en els punts que li

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte que hagi servit de base al

sembli convenient, sempre i quan reuneixin les condicions exigides en el contracte, que estiguin

contracte, a les modificacions d'aquest que prèviament hagin estat aprovades, i a les ordres i

perfectament preparats per a l'objecte d'aplicació, i que siguin emprats en l'obra en conformitat

instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit entregui la Direcció Facultativa al

a les lleis i reglaments corresponents o a les normes de la bona construcció.

Contractista, sempre i quan aquestes s'encaixin a la xifra que ascendeixen els pressupostos
aprovats.

Us dels materials i aparells:

El Contractista notificarà a la Direcció Facultativa de les obres, amb precisa anticipació, a fi i

No es procedirà a l'ús i collocació dels materials i dels aparells sense que hagin estat examinats i

efecte que pugui procedir al reconeixement de l'execució de les parts que hagin de restar

acceptats per la Direcció Facultativa, en els termes que prescriuen els Plecs de Condicions,

ocultes o que a judici del Contractista requereixin el dit reconeixement. D'aquestes parts se

depositant a l'efecte el Contractista, les mostres i models necessaris, contrasignats prèviament,

n'aixecaran plans precisos per al seu amidament i liquidació, que seran subscrits per la Direcció

per a poder efectuar amb ells les comprovacions, assaigs, o proves preceptuades en el Plec de

Facultativa.

Condicions vigents a l'obra. Les despeses que ocasionin els assaigs, anàlisis, proves, etc. ja indicats,

El Contractista haurà d'abonar pel seu compte els treballs auxiliars necessaris per a fer el

aniran a càrrec del Contractista.

amidament, llevat que es conformi amb el que proposi la Direcció Facultativa.
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Medis auxiliars:

sent, llevat un pacte contrari, allò preceptuat en els diferents capítols del Plec de Condicions

Aniran a compte i risc del Contractista les bastides, màquines i d'altres medis auxiliars que pel bon

Generals de condició tècnica confeccionat pel Centre Experimental d'Arquitectura i adoptat per

desenvolupament i execució dels treballs siguin necessaris.

les seves obres per la Direcció General d'Arquitectura en establir les normes per a l'amidament i
valoració dels diferents treballs.

Recepció de les Obres
Recepció provisional:

Recepció definitiva:

Un cop acabades les obres tindrà lloc la recepció provisional, i a l'efecte s'hi practicarà un

La recepció definitiva es verificarà, després de transcorregut el termini de garantia, de la mateixa

detingut reconeixement per la Direcció Facultativa i Propietari en presència del Contractista,

manera i amb les mateixes formalitats que amb la provisional. A partir d'aquesta data, si bé finirà

aixecant-hi acta i començant des d'aquest dia a transcórrer el termini de garantia si les obres

l'obligació del Contractista de reparar, al seu càrrec, aquells desperfectes inherents a la normal

estiguessin en estat de ser admeses.

conservació dels edificis, quedaran subsistents totes les responsabilitats que poguessin abastar-lo

Quan les obres no estiguin en estat de ser admeses es farà constar en l'acta i es donaran al

per defectes ocults o deficiències de causa dolosa.

Contractista les oportunes instruccions per a remeiar els defectes observats, fixant un termini per a

De les recepcions de treball on el contracte hagi estat rescindit:

esmenar-los, expirat el qual s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció

En els contractes rescindits hi tindran lloc les dues recepcions, la provisional en primer lloc i la

provisional de l'obra.

definitiva quan hagi transcorregut el termini de garanties per als treballs acabats per complert i
rebuts provisionalment.

Termini de garantia:

Per tots els altres treballs que no estiguin inclosos en el cas anterior, i sigui quin sigui l'estat d'avanç

El termini serà assenyalat segons les condicions particulars vigents de l'obra; al seu defecte serà

en el qual es trobin, s'efectuarà sense pèrdua de temps una sola i definitiva recepció.

d'un any comptat des de la data en la qual es verifiqui la recepció provisional.

Conservació de les obres rebudes provisionalment:

Facultats de la Direcció de les Obres

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprés entre les recepcions parcials i

Facultat general de la Direcció de les obres:

la definitiva, aniran a càrrec del Contractista. Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció

A més de totes les facultats particulars que corresponen a la Direcció Facultativa, expressades als

definitiva, la guarda, la neteja, i les reparacions causades pel seu ús, aniran a càrrec del

articles precedents, és missió específica seva, la direcció i vigilància dels treballs que a les obres

Propietari, i les reparacions de vicis d'obra o per defecte a les installacions, aniran a càrrec del

s'hi realitzin, i tot això amb autoritat tècnica complerta i indiscutible, inclús en tot el no previst

Contractista.

específicament al Plec de Condicions de l'edificació, sobre les persones i coses situades a l'obra, i

En cas de dubte, serà jutge inapellable l'Arquitecte Director sense que contra la seva resolució hi

en relació amb els treballs que per a l'execució dels edificis i obres annexes es portin a terme,

càpiga ulterior recurs.

podent també, però amb causes justificades, recusar al Contractista si considera que adoptar

Amidament definitiu dels treballs:

aquesta actitud és útil i necessària per la deguda bona marxa de l'obra.

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per la Direcció Facultativa al seu
amidament general i definitiu, amb precisa assistència del Contractista o d'un representant seu
nomenat per ell o d'ofici, a la manera prevista per a la recepció d'obres.
Serviran de base per a l'amidament, les dades del replanteig general, les dades dels replanteigs
parcials que hagués exigit el curs dels treballs, les dades dels fonaments i altres parts ocultes de les
obres preses durant l'execució dels treballs i autoritzades amb les signatures del Contractista i de
la Direcció Facultativa, l'amidament que es dugui a efecte de les parts descobertes de les obres
de fàbrica i accessoris en general, les dades que convinguin al procediment consignat a les
condicions del contracte per dir el número d'unitats d'obra de cada tipus executades, tenint pre-
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1.2.- D'INDOLE ECONÒMICA

treballs i materials que encara que no estiguin descrits en el present Plec de Condicions siguin
necessaris pel total acabament de l'obra.

Base fonamental

Preus contradictoris:

Com a base fonamental s'estableix el principi pel qual el Contractista ha de percebre l'import de

Els preus d'unitat d'obra, es fixaran contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el

tots els treballs executats, sempre i quan aquests s'hagin realitzat amb arranjament i subjecció al

Contractista, segons els preus del Projecte.

Projecte, condicions generals i particulars que regeixin la construcció de l'edificació o obra

Preus no assenyalats:

annexa contractada.

La fixació de preus haurà de fer-se abans que s'ajusti l'obra a la qual s'hagi d'aplicar, però si per
qualsevol circumstància, en el moment de fer els amidaments no estigués encara determinat el

Garanties d'Acompliment i Fiances

preu de l'obra executada, el Contractista està obligat a acceptar el que assenyali la Direcció

La Direcció Facultativa i Propietat podran exigir al Contractista la presentació de referències

Facultativa. Quan a conseqüència de rescissions o d'altres causes fos precís valorar obres

bancàries o d'altres entitats i persones, amb l'objecte de cerciorar-se si aquest reuneix totes les

incompletes, el preu de les quals no coincideixi amb cap dels que es consignen en el quadre de

condicions necessàries per a l'acompliment exacte del contracte. Aquestes referències, si li són

preus, la Direcció Facultativa serà l'encarregada de descompondre el treball fet i compondre el

demanades, les presentarà abans de la signatura del contracte.

preu sense reclamació per part del Contractista.

Establiment de la fiança:

Valoracions

La fiança que s'exigirà al Contractista amb el fi que respongui de l'acompliment del contracte,

A les certificacions queda facultada la Direcció de les obres per a fer constar els aplecs per un

s'avinençarà en una retenció del 10 % de l'import dels pagaments que s'estableixi en el contracte

valor que no ultrapassarà un 60 % estimat d'acord amb el desglossament del pressupost.

si és que en aquest document no s'hi estableixen altres procediments.

Millores:

Execució dels treballs amb càrrec a la fiança:

El Contractista està obligat, sempre que li sigui ordenat per la Direcció Facultativa de les obres, a

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les

introduir les millores que aquesta cregui convenients a aquella part de la construcció que li

condicions contractades, es podrà ordenar d'executar-les a un tercer, o directament per

indiquin, a l'objecte de donar a l'obra les condicions necessàries. Aquestes obres de millora

l'administració, abonat el seu import amb la retenció en concepte de fiança, sense perjudici de

s'avaluaran en conformitat amb els preus compresos en el pressupost que s'accepti.

les accions legals que tingui dret el Propietari en cas que les despeses efectuades a les unitats

Millores d'obres lliurement executades:

d'obra no fossin de rebut.

Quan el Contractista, junt amb l'autorització de la Direcció Facultativa, emprés materials de més

Devolució de la fiança:

esmerçada preparació que els assenyalats al Projecte, o substituís un tipus de fàbrica per una

La fiança retinguda s'abonarà al Contractista en un termini no superior als 15 dies un cop signada

altra que tingués assignat un preu més alt, o executés amb més grans dimensions qualsevol part

l'acta de recepció definitiva de l'obra.

de l'obra, o en general que introduís, sense ser-li demanat, qualsevol altre modificació tot i ser

Preus

beneficiosa a judici de la Direcció Facultativa, no tindrà dret, malgrat tot, més que a l'abonament

El Contractista presentarà preus unitaris de totes les partides que figurin a l'estat d'amidaments

del que pogués correspondre-li en el cas que hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la

que se l'hi entregarà. Els preus unitaris que componen el pressupost - oferta tenen valor

projectada i contractada o adjudicada.

contractual i s'aplicaran a les possibles variacions d'obra que poguessin sobrevenir.

Abonament per partides senceres:

Abast dels preus unitaris:

Admetent la condició d'algunes obres, la Direcció queda facultada per a incloure aquestes

El pressupost s'entén comprensiu de la totalitat de l'obra, i portarà implícit l'import dels treballs

partides complertes, quan ho estimi just, a les periòdiques certificacions parcials.

auxiliars (bastides, transports, elevació de material, runes, neteja, combustibles, força motriu, aigua

Abonament per partides alçades:

i d'altres semblants), el de la imposició fiscal derivada del contracte, el de l'activitat del

En cas de no existir en el pressupost preus que es puguin aplicar a les obres executades per

Contractista durant la seva execució, i el de les càrregues laborals de tot ordre, que no siguin

partida alçada, s'abonaran prèvia presentació dels justificants del seu cost (adquisició de

objecte de partida específica. Quedaran inclosos a l'oferta de l'Empresa Constructora tots aquells

materials i llistes de jornals degudament controlades per la Direcció Facultativa).
Certificacions periòdiques:
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Les certificacions periòdiques tenen el caràcter de documents provisionals o bé, a compte,
subjectes a rectificacions o variacions a la liquidació final, no suposant tampoc les dites
certificacions cap aprovació ni recepció de les obres que comprenen. En cap cas podrà el
Contractista allegant desafiar en les certificacions suspendre els treballs ni dur-los amb menys
increment del necessari per a l'acabament de les obres en el termini establert.
Liquidació general:
Acabades les obres es procedirà a fer la liquidació general, que constarà dels amidaments i
valoracions de totes les unitats que constitueixin l'obra. Per a la liquidació en cas de rescissió, es
seguirà el que estipula el Centre Experimental d'Arquitectura, títol III, epígraf 5, article 36.

Indemnitzacions Mútues
Per demora d'entrega de l'obra.
Es fixaran en el contracte.
Per demora de pagaments i per danys causats per força major:
Segons s'estipula al Plec General de Condicions de l'Edificació realitzat pel Centre Experimental
d'Arquitectura, títol III, epígraf 6, article 38 i 39.

Rubí, Abril de 2018

ORIOL CASTILLO TORRALBO
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Sobre l'execució
Sobre el control de l'obra acabada
Sobre normativa vigent
1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
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1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
1.1 Pintures ignífugues intumescents
1.2 Morters
1.3 Plaques
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS
2.1 Rígids, semirígids i flexibles
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS
1 ENVANS
1.1 Envans de ceràmica
1.2 Envans de vidre
1.3 Envans prefabricats
1.3.1 Plaques de cartró-guix
2 MAMPARES
2.1 Acer
2.2 Aliatges lleugers
2.3 Fusta
3 FUSTERIES INTERIORS
3.1 Portes de fusta
3.2 Portes metàl.liques
3.3 Portes tallafocs
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 CONTINUS
2 FLEXIBLES
3 PER PECES
1 Petris
2 Ceràmics
3 Fustes
SUBSISTEMA CEL RAS
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 ALICATATS
2 ARREBOSSATS
3 ENGUIXATS
4 APLACATS
5 PINTATS
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 CLIMATITZACIÓ
1.1 Generació
1.2 Transport
1.3 Emissors
2 VENTILACIÓ
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3 IL.LUMINACIÓ
3.1 Interior
3.2 Emergència
SUBSISTEMA SUMINISTRES
1 AIGUA
1.1 Installació interior
SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LIQUIDS
1.1 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials
SUBSISTEMA SEGURETAT
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
2 PROTECCIÓ AL LLAMP
3 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
1.1 Connexió a xarxa
1.2 Installació comunitaria i interior
1.3 Posta a terra
2 TELECOMUNICACIONS
2.1 Antenes
2.2 Telecomunicació per cable
2.3 Telefonia
3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS
3.1 Megafonia
3.2 Interfonia i video
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES
1 APARELLS SANITARIS

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a
l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu
ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la
construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin
d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als
edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable
d’acord amb les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes
a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director
d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent,
d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes
subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques
aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors,
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques
tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació
dels productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos,
realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i
rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques
de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes
de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de
l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
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Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra
verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements
constructius i de les installacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la
seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se
en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les
verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a
l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de
l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves
installacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i
les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de
obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol
projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en
el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és
el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que
s’han de complimentar en el projecte.
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que
obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels
materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la
seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva
construcció.
Enderroc per collapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada
assolible per a aquesta.
Enderroc per collapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes
mesures de seguretat respecte als confrontats. O per collapse mitjançant la utilització d’explosius, quan
l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre
procediment de collapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8
febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D.
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 .
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments
d’installacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a
element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que
les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats
per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la
forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i
dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les
causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar.
Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona
d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs.
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàlliques per la seva rapidesa i simplicitat de
muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per
conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva collocació es tindran en
compte les següents condicions:
Els elements metàllics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els
travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la
seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà
l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla
format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no
hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus
extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega
màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres
estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu.
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la
seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a
l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin
un descens i desmuntatge progressius.
Execució
Condicions prèvies
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat,
característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les installacions. Es
reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les
mesures de precaució com són l’anullació d'installacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació
d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de
l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals
(portadors de paràsits).
Anullació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon,
etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.
Installació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en
les parts no enderrocades.
Installació de mesures de protecció collectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com
amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són
més baixos, mitjançant la installació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la
seva senyalització; Installació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la
caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels
accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Installació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i
conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant
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si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la
creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb
enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els
operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat
i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En
el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici
que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com
ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc,
s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de
l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i
prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per
la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de
començar les operacions de demolició.
Fases d’execució
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es
descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte
indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar
aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi
Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o
suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels
quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans
d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la
seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements
resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o
de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàllics que es tallin o dels quals sobtadament
se’n suprimeixin les tensions.
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El
trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o
enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenintlo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin
afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al
desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que
el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats,
situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i
la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure
suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i
s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de
flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de
material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà
de ser prèviament autoritzat per la D. F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o
arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es
protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es
descendiran les càrregues amb el control únic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció
d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de
l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes.
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com
en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més
representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls.
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant
transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes
disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de

longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació.
Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3
plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement
l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de
6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva installació i zona acotada per a la descàrrega
de l'enderroc.
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als
materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al
lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es
traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus
encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la
càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega
pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en
recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al
l’ambient.
Control i acceptació
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un
control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.
Amidament i abonament
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació.
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació .
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per
prevenir possibles obturacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a
les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les
consideracions que es detallen:
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els
elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics,
sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat
corresponent dels enderrocs en general.
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat
superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat
no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat
presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat
prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans,
s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic
(enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F.
indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida,
tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal
d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció
de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix.
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar
l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està
demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els
elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà
per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la
suficient resistència al foc segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors
de les diferents accions i coeficients els obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglament d’installacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993.
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència en front al foc. RD 312/2005.
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI.
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82.
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals
i edificis.
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79.
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79.
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004.
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1:
Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para
la aplicación
1.1 Pintures ignífugues intumescents
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàllics, per a augmentar la
resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.
Execució
Condicions prèvies
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color,
la brillantor i la textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de
cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs
quan es donguin les següents condicions : les temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de
l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions,
s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds
ni sobreescalfats.
Fases d’execució
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes
d'imprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les
instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat. La
pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva
conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la
protecció al foc. Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.
Control i acceptació
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que
amb la pintura d'acabat.
Amidament i abonament
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
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1.2 Morters
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.

SISTEMA ENVOLVENT

Components
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Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb
mitjans manuals. Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat
sobre elements superficials o lineals.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes. A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies
netes. S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball
ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. S'ha de protegir de pluges,
glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir additius al producte
preparat.
Fases d’execució
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del
revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m,
Aplomat: ± 10 mm/3m.
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de
quedar ben adherit al suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós.
Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a +15 mm.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
1.3 Plaques
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements
estructurals, com sostres i biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer collaborant, bigues i
pilars de fusta, i bigues i pilars metàllics.
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El
sistema sustentant de les plaques pot ser fix o desmuntable.
Execució
Condicions prèvies
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació
de les plaques (talls, forats per a installacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar
perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. El material collocat s'ha de
protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre
mitjançant filferros galvanitzats i estopa enguixada.
Fases d’execució
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades
directament a la fusta mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Collocació de
llana de roca al sostre. Fixació de les tires de silicat càlcic a les biguetes. Collocació de les plaques. Si es colloca
una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb la primera capa, i es fixarà d'igual manera
que la primera capa, atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts.
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Collocació de les plaques. Les
plaques poden installar-se sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut.
S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per complementar la subjecció. La fixació de les plaques es
realitzarà mitjançant cargol o tac metàllic expansiu directament sobre el formigó. Segellat dels junts.
Revestiment de sostre de xapa collaborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a
mínim. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les
plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàllic expansiu. Collocació de les plaques. Segellat dels junts .
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es
calcularà en funció del factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de
peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils tinguin una alçària superior a 600mm es collocarà una peça
rigiditzadora de 100mm d’amplària. Collocació de les plaques. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant
grapes o cargols i tacs d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: ≤200mm, Distància del
cargol a l’extrem de la placa: ≤50mm, Distància entre grapes:≤100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la
placa: ≤20mm. Segellat dels junts.
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Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de collocar un perfil fixat a les
parets, a tot el perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats
degudament amb màstic per a junts. Si degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa
s'haurà reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de collocar els punts de fixació suficients per tal que la
fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: ≤ 1250 mm. Separació entre
cargols i extrem de la placa: ≥ 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: ≤ 1/360 de la llum. Toleràncies
generals d'execució: Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls.
Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o pastosos.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la
demanda energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002.
Llei del soroll. Ley 37/2003.
Contaminació acústica. RD 1513/2005.
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.

2.1 Rígids, semirígids i flexibles
Components
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cellular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material),
camises aïllants, aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca
aglomerada amb material industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de
contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb
cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran
convenientment. L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua
subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants
desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles.
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït,
expandit amb ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de
llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cellular. Totes es poden collocar fixades

mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden collocar també amb
morter i adhesiu. Les de vidre cellular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat
també es poden collocar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que
uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic.
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de
roca
a
l'interior.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per
Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i
característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense
necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del
mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada.
Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada
100 m o fracció i en formigons cellulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es colloca no adherit. Ha de tenir un aspecte
uniforme i sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha
de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la collocació.
El material collocat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i
el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.
Fases d’execució
Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar collocats a tocar, a trencajunt. En les
plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret.
En les plaques collocades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres
accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la
cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de
color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta
paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera
de vapor en l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
Collocació de l'element
Plaques collocades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de
matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel
fabricant.
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, collocades de
manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa
de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de
quedar a la part superior.
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de
tenir grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de
les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les collocat. El procés d'aplicació de la malla ha de
constar d'una primera capa d'adhesiu, collocació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una
capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els
punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície
plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6
mm. Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment
o protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de
comprovar-se la correcta collocació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en
fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra
d'aire si n’hi hagués.
Amidament i abonament
m² de planxes o panells totalment collocats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin
necessàries.
ml de camises aïllants.
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2.2 Granulars o pulverulents i pastosos

Components
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra,
adaptant aquest aspecte en primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid
(espuma de poliuretà feta in situ, espumes elastomèriques, formigons cellulars)
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix
d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en
reblert de cambres o projectat, amb materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters).
Collocats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de
perlita i ciment; morter de vermiculita i ciment; formigó cellular sense granulats o amb formigó d'argila expandida
abocada en sec.
Collocats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat;
morter de perlita i (ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat.
Collocat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà.
Collocat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè
expandit o de suro; flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea formol.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per
Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i
característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense
necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del
mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada.
Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada
100 m o fracció i en formigons cellulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes. Per al morter la temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb
vents inferiors a 20 km/h i amb humitat ambiental inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de
l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o acústics, per això s'utilitzaran les juntes i se seguiran les instruccions del
fabricant o especificacions de projecte.
Fases d’execució
Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La
superfície del revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera
que en resulti una barreja homogènia i sense segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés
d'adormiment.
Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha
de quedar ben adherit al suport.
Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El
procés d'injecció s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel
fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra. S'ha de començar per la part inferior del parament.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment
o protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de
comprovar-se la correcta collocació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en
fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte o director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la
cambra d'aire si n’hi hagués.
Amidament i abonament
m³ de replens o projeccions.
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS

1 ENVANS
Paret sense missió portant.
1.1 Envans de ceràmica
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SEF, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88.
BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE.
10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90.
BOE. 165; 11/07/90.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Components
Maons, morter i revestiment interior.
Característiques tècniques mínimes
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a
les obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100
Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm².
En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a
un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20.
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la
Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans,
contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix,
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les
exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a la
recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra
amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en
les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a
morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir
per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims
establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referència
a parts en volum dels seus components.
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de
Condicions corresponent.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents:
Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F.
podrà simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió
en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en
l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió
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Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als
proporcionats pel segell INCE.
Execució
Condicions prèvies
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es
replantejarà i es collocaran mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els
maons s'humitejaran en el moment de la seva collocació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no
degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament la part de l’obra
executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el
treball, es suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient
que oscilli entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les
fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior.
Fases d’execució
Replanteig. Collocació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Collocació de les peces.
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en
diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres
fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el
forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim
de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es
farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits
superiors a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre
element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es
reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la
paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts
afectades.
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i
horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m.
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la
seva altura.
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar collocades a trencajunts i les filades han de ser
horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra
condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han
d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar
una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element
estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material
plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica
recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter.
Control i acceptació
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs
en cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà.
Amidament i abonament
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat,
part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint
buits superiors a 1m².
1.2 Envans de vidre
Envà de peces de vidre translúcid, senzilles o dobles, preses amb nervis de morter armat o bé mitjançant juntes i
bastidor de PVC, etc...
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SEF, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
UNE.
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

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

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

1.3 Envans prefabricats
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1.3.1 Plaques de cartró-guix
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cellular, amb entramat interior metàllic o de fusta,
que constitueixen particions interiors.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SEF, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88.
BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE.
10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90.
BOE. 165; 11/07/90.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Components
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes.
Característiques tècniques mínimes
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cellular de llana de roca o fibra de vidre, dues
plaques de cartró-guix encolades a l'ànima cellular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix
podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència al
foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallades
amb facilitat.
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils
d'acer galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie
d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant
cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic.
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells.
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres).
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents:
Plaques de cartró-guix, guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.
Execució
Condicions prèvies
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es collocaran regles telescòpiques a
cantonades, trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a
l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es
collocarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant claus o cargols. Així mateix
es collocaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb perfilaria
metàllica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es
collocarà cinta perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina,
i s'escatarà la superfície. En les unions d'envans amb altres elements, es collocarà paper microperforat i pasta de
juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. Ha de definir un pla vertical parallel al de la
divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per
perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.

Fases d’execució
Replanteig dels perfils.
Collocació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del
terra i en el del sostre. Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres
paraments, buits de pas, etc...). La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de
cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal
preveure el reforç de l'entramat amb elements metàllics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar
elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de
paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada
per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides
les trobades a biaix d’escaire
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m.
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es collocaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant
entre cada dos panells un llistó quadrat. En els buits es collocarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual
a l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró
exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un material de reomplert, cobrint-se després amb
cinta protectora.
En cas d'entramat de fusteria metàllica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits
de portes o finestres. En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es collocaran canals en les llindes de buits
reforçant les unions amb muntants amb plec de 20 cm de longitud.
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada
un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cellular, sobre estructura galvanitzada autoportant,
llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i collocació de les plaques i estructura suport, anivellació i
aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'installacions, acabat de juntes part proporcional de
minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja.
2 MAMPARES
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a compartimentar
espais.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.

2.1 Acer
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funció estructural, fixes o
mòbils constituïdes per una estructura de perfils d'acer galvanitzat i un panell cec, envidrament o mixt, podent
incloure portes o no.
Components
Estructura portant, perfils per a panells, tensors, perns, empanelat, tancament, perfil continu perimetral de cautxú
sintètic o material similar, perfils d’acabat i material de segellat de junta.
Característiques tècniques
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Estructura portant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals d'acer que formen un
entramat desmuntable. Els perfils aniran protegits contra l'oxidació mitjançant galvanització. Aniran proveïts
d'orificis per a cargols de pressió i tindran un gruix mínim d’1mm.
Perfils per a panells. Seran extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini, els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix
mínim 10 micres) o lacat i tindran un gruix mínim de perfil de 1,50mm. Podran venir proveïts de perfils de cautxú
sintètic per a subjecció del panell. Podrà quedar vist o ocult.
Tensor. Serà d'acer protegit contra la corrosió.
Pern. Poden ser de diferents tipus: de llautó, d’alumini, d’acer inoxidable, etc... protegits contra la corrossió.
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i
estar formats per material de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de
xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc..., també material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…).
L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de panells
sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de roca
o similar. També poden ser transparents o translúcids: vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur
cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé vidres sintètics (metacrilat, etc...).
Tancament. En cas que el panell tingui envidraments o portes.
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'installacions.
Control i acceptació
Es realitzaran les corresponents comprovacions a l’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils laminats i
xapes, Perfils d’alumini anoditzat, Vidre i Escumes elastomèriques.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà l'envà a collocar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l’enllosat, sostre o
parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies.
Fases d’execució
Es collocaran els perfils verticals aplomats i lleugerament tibats contra un perfil de repartiment. Posteriorment es
collocaran anivellats els horitzontals intermedis i es tibaran definitivament els verticals. El panell es collocarà sobre
el perfil amb interposició del perfil de cautxú sintètic, quedant anivellat i aplomat. Les installacions com electricitat,
telefonia i antenes podran disposar-se per l'interior dels perfils de l'entramat de la mampara. Les obertures portaran
una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a cobrir. Acabats. El panell quedarà
anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals.
Control i acceptació
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta.
Condicions de no acceptació automàtica: Error de replanteig. Collocació de: perfil continu, tensor, fixació del
panell i perns. Nombre i tipus distint de l'especificat.
Amidament i abonament
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer galvanitzat i panell o
envidrament. Fins i tot tall, reparació i unions de perfils, fixació de ribets, patilles i ferramenta de pengi i seguretat,
totalment collocada i repàs final.

2.2 Aliatges lleugers
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funció estructural, fixes o
mòbils constituïdes per una estructura de perfils d'acer galvanitzat i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure
portes o no.
Components
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, estructura portant, perfils per panells, panells,
tancament, perfils d’acabat, peces d’encaix i subjecció i material de segellat de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar.
Estructura portant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals que formen un entramat
desmuntable. Seran extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini: els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix mínim 15
micres) o lacat i tindran un gruix mínim de perfil de 1,50mm.

Perfils per a panells. Tindran les mateixes característiques que els perfils de l'estructura portant.
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i
estar formats per material de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de
xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc..., també material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…).
L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de panells
sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de roca
o similar. També poden ser transparents o translúcids: vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur
cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé vidres sintètics (metacrilat, etc...).
Tancament. En cas que el panell tingui elements envidrats o portes.
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'installacions.
Peces d'acoblament i subjecció. Tensor, pern, clip de subjecció, seran d'acer inoxidable o protegit contra la
corrosió.
Material de segellat de juntes.
Control i acceptació
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils d'alumini
anoditzat, Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro, Vidre i Escumes elastomèriques.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà l'envà a collocar. Es disposarà un perfil continu sobre l’enrajolat, sostre o parament per a esmorteir
les vibracions i absorbir les toleràncies.
Fases d’execució
Es collocaran primer els perfils bàsics horitzontals continus inferiors; posteriorment els verticals aplomats i
lleugerament tibats. A continuació es collocaran anivellats els horitzontals intermedis i es tibarà definitivament els
verticals. Es collocarà el tensor entre el perfil suport i el de repartiment. La seva tensió es graduarà mitjançant
rosca o sistema equivalent. Es fixarà els perfils per a panells i els de registre mitjançant clips. Es fixarà el perfil final
mitjançant cargols de pressió. Es collocaran els elements d'acoblament en les trobades dels perfils bàsics
horitzontals i verticals mitjançant cargols de pressió, quedant anivellats i aplomats. Es collocarà el panell sobre el
perfil per a panell amb interposició del perfil continu de cautxú sintètic, quedant anivellat i aplomat. Les
installacions com electricitat, telefonia i antenes podran disposar-se per l'interior dels perfils de l'entramat de la
mampara. Les obertures duran una llinda resistent.
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents
als impactes horitzontals.
Control i acceptació
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta.
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Collocació de: perfil continu, perns,
tensor, panell i perfil.
Amidament i abonament
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'alumini anoditzat i panell o
envidrament. Fins i tot tall, preparació i unions de perfils, fixació de ribets, patilles i ferramenta, i seguretat.
2.3 Fusta
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables, fixes o mòbils constituïdes per una
estructura de perfils de fusta vista o oculta i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o finestres.
Components
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, entramat, panell, tancament, perfils d’acabat, peces
d’encaix i fixació, tapajunts i ribet.
Característiques tècniques mínimes
Entramat. Estarà format per una sèrie de perfils: perfil suport, intermedi, repartiment i guia. Els perfils de fusta
massissa estaran correctament escairats, tindran les seves cares vistes, raspallades i escatades de taller, amb
acabat pintat o envernissat. Per als perfils ocults no es precisen fustes de les empleades normalment en ebenisteria
i decoració.
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i
estar formats per material de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de
xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc..., també material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…).
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L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de panells
sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de roca
o similar. També poden ser transparents o translúcids: vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur
cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé vidres sintètics (metacrilat, etc...).
Tancament. En cas que el panell tingui portes.
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'installacions.
Peces d'acoblament i fixació. Tensor, esquadra de fixació, etc... seran d'acer protegit contra la corrosió. Els galces
podran ser de fusta molt dura com roure, faig, etc...
Tapajunts i ribets. Seran de fusta, presentant les seves cares i cantells vists, raspallats i escatats.
Control i acceptació
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils de fusta,
Taulers de fusta o suro, Pintures o vernissos, Vidre i Escumes elastomèriques.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà la mampara a collocar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l’enrajolat, sostre o
parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies.
Fases d’execució
Mampara desmuntable. Es collocarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o
parament, fixant-los mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es collocarà, els perfils de repartiment, els
perfils suport, i els perfils intermedis, fixant-los per pressió, havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es
collocarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposició de falques o perfil continu de material
elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es collocarà sobre les dues cares de perfils
suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols, i es collocarà el tapajunt.
Mampara fixa. Es collocarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament,
fixant-los mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es collocaran els perfils de repartiment, els perfils suport i
els perfils intermedis mitjançant esquadra de fixació, havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es
collocarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposició de falques o perfil continu de material
elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es collocarà sobre les dues cares de perfils
suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols.
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents
als impactes horitzontals.
Control i acceptació
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta.
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Collocació de: perfil continu, perns,
tensor, panell i perfil.
Amidament i abonament
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer fusta i panell o envidrament, fins
i tot trepants, fixació a paraments, ajustat d'obra, presentació, anivellat i aplomat, canalitzacions, repàs i
ajustament final.
3 FUSTERIES INTERIORS
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents
dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats.

3.1 Portes de fusta
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment collocat directament sobre
fàbrica.
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.
Protecció de pintura, lacat o vernís.
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques mínimes
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els
requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE.
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb
maclatges rígids, formant angles rectes.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o
fixat mecànicament.
Fases d’execució
Presentació de la porta.
Collocació de la ferramenta.
Fixació definitiva .
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1
mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les
fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.
Control i acceptació
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al
reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Amidament i Abonament
m² de llum d’obra d’element collocat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva collocació,
elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la collocació dels bastiments, les pintures ni
els vernissos.
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a
l’obra segons especificacions de la D.F.
3.2 Portes metàlliques
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE.
UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
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UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment collocat directament sobre
fàbrica.
Porta metàllica collocada,
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts collocats o trapa
metàllica practicable.
Característiques tècniques mínimes
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els
requeriments reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE.
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva.
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb
maclatges rígids, formant angles rectes.
Execució
Condicions prèvies
Per a la collocació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual
estigui subjecte. S'ha de collocar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.
Fases d’execució
Replanteig.
Collocació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.
Muntatge de les fulles mòbils.
Eliminació dels rigiditzadors.
Collocació dels mecanismes i els tapajunts.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m
Control i acceptació
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre
ancoratges galvanitzats: ≤ 60 cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: ≤ 30 cm. Franquícia entre la fulla
i el bastiment: ≤ 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La porta, un cop incorporada
a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma
UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 0,4 cm.
Amidament i Abonament
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
3.3 Portes tallafocs
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament
tèrmic, portes de fulles batents amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc. R.D. 312/2005
UNE
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Components
Porta de fusta o metàllica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, bastiment
de base, mecanismes i accessoris.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de
50persones. Per ocupants habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons
s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 1125:2003 VC1.
Execució
Condicions prèvies
Durant el procés de collocació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns
altres que mantinguin l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de collocar
sobre els forats i osques preparats a les fulles de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi
una pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint les instruccions tècniques del fabricant.
Fases d’execució
Collocació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.
Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge.
Fixació. Del bastiment, de les guies i collocació del full.
Collocació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora)
Control i acceptació
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament
suau. Ha de quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols.
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc
mig i alt) i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de
collocació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines
d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un mínim
de 3 cm en el paviment.
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament
manual, o inclinades
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els
mecanismes de rodament han de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de
recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via
d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels tres costats, amb platines
d'ancoratge a distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en el
plànol de muntatge.
Amidament i Abonament
ut amidada segons les especificacions de la D.T.
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 CONTINUS
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent
rebre diferents tipus d'acabat.
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
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UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Components
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla
electrosoldada de rodons d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació.
Característiques tècniques mínimes
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03.
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals.
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc...
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu,
matxucat o pedrera.
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Additius en massa. Podran ser pigments.
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució:
aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...)
o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocellulòsica, pintura
de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...).
Aglutinants com: cues cellulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).
Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus
de formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés
d'enduriment. No alterarà cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte
impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així
mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó.
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a
l'aigua, resistent a la base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà
la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà
repintar-se i disposarà d'una excellent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels
paviments acabats.
Malla electrosoldada de rodons d'acer.
Làmina impermeable.
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de
juntes, material elàstic de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material
metàllic o plàstic.
Sistema de fixació.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols:
Conglomerant, Àrids, Material d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial,
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit
en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà
durant la vida útil del paviment.
Execució.
Condicions prèvies
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o
solera es donarà una emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat
superficialment, amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del
formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàllics. En cas de paviment continu de formigó tractat
amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà una emprimació
prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar.
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes
de dilatació formant una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En
els paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot
el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les
arestes longitudinals de les mateixes.

m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja.
Fases d’execució
m3 de volum realment executat.
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb
espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no
d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
menor de 5 mm.
superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts.
aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament
Collocació del morter d’emprimació. Collocació de la malla de fibra de vidre. Collocació de la malla alveolar.
dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i
Collocació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques,
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.
canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment ha de ser polida i abrillantada. No
2 FLEXIBLES
s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir una textura
Parament horitzontal collocat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es poden
uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter
collocar en llosetes o en làmines.
d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002).
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro collocades amb adhesiu;
Collocació de l'armadura, si és el cas. Collocació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial.
Paviments de PVC; Paviment sintètic en làmines o llosetes collocades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma
Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar
alveolar, que és un paviment format amb làmines de PVC amb base d’escuma alveolar, collocades amb adhesiu
remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha
acrílic de dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC líquid, o homogeni que és un paviment format amb peces de
d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser
PVC collocades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cellular; Paviments de
d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de
goma; Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma collocat amb adhesiu; Paviments de linòleum i amiant-vinil;
condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També
Paviment sintètic en làmines o llosetes collocat amb adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil de terra
s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i
amb moqueta de llana o de fibres sintètiques; es poden collocar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i
han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha
amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer.
de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE EN ISO
Normes d’aplicació
6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència característica estimada del
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i
formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha
UNE
de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
les 24 h següents a la seva formació.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de
fachadas.
ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix collocada sobre
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a
adaptación al espectro.
juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
capa de morter d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa
adaptación al espectro.
mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb
corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat superficialment. S'aplicarà el
Components
tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.
o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó
Característiques tècniques mínimes
per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta.
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma natural o
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un
sintètica en rotllo o llosetes i suro en llosetes.
tractament superficial del formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant.
Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini.
Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar adherida o
el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en estat d'enduriment plàstic. Una
tibada per adhesió o per llates. Linòleum, PVC o amiant – vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits
vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent
al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu
desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades
podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials, bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en
mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada
rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.
segellat el porus en la seva totalitat.
Cantoneres. Es collocarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els
encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser de fusta o metàllic es collocarà amb patilles o cargols d'acer
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del
protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, PVC o metàllic, es collocarà amb adhesiu.
paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas
Control i acceptació
de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial,
paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la junta es realitzarà
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada
mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3.
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit
Control i acceptació
en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra
mprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i separació entre bandes de
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà
juntes. Planor amb regla de 2m.
durant la vida útil del paviment.
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint CTE DB –SI.
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Execució
Moquetes. Les moquetes es poden collocar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de
formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un
Condicions prèvies
consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la planor i
nivell previst. Quan sota la capa de morter que serveix de base al revestiment pugui haver-hi humitat, es collocarà
trepitjar durant les 24 h següents a la seva collocació. En cas de rotllos de moqueta tibats per adhesió, es
collocarà la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. Toleràncies
entre aquesta i el suport una làmina aïllant. En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni
d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o peces. El paviment s'ha de
d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar collocada tibada, ha d'anar clavada en tot el
collocar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5% i una duresa Brinell
perímetre del local i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han de
superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La collocació de les peces
collocar en sentit perpendicular al feltre de suport i s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de
s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós sentits el local en dues parts iguals. Les
collocar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a clavar la moqueta. L'operació de tibar s'ha de
làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de
començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos de moqueta tibats per
planta de les escales de zones de públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de
llates aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el parament. La
paviment tàctil en l'arrencada dels trams descendents, amb la mateixa amplària que el tram i una profunditat de
pasta d'allisat quedarà anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent
800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni passadissos d'amplària inferior a 1200 mm situats a
≤ 0,5%. Ajustada a un bastiment. El bastiment collocat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. La part
menys de 400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24
superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de collocar quan
el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
hores següents a la seva collocació.
Fases d’execució
s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5%.
Sintètics.
Control i acceptació
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es collocaran
Unapaviments
comprovació
de moqueta,
cada 200de
m².linòleum
Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix de la capa d'allisat. La planor amb regla
de PVC ni d'amiant-vinil en locals humits. Els tres últims tampoc es collocaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids
de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles.
orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. No es collocaran paviments de goma quan hagin de manejar-se
Amidament i abonament
àcids inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, olis i grasses animals, vegetals i
m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i neteja.
minerals. Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en rotllo, llosetes d'amiant 3 PER PECES
vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre
aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. S'estendrà sobre el
forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de ciment.
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial,
Collocació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes
ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat.
aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. Paviment de làmines de PVC. L'adhesiu s'ha
1 Petris
d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les
instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte
Normes d’aplicació
encara estigui fresc.
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i
Collocació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
superfície plana i llisa. S'han de respectar els junts propis del suport. S'han de collocar a tocar i sense celles en cas
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es replantejarà la seva collocació sobre la pasta d'allisat. En cas de
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les mesures del local, deixant una tolerància de 2UNE
3 cm a l'excés. Per a la collocació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment de linòleum. En les juntes, les tires
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint de guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment
fachadas.
l'adhesiu. Execució dels junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
l'gruix del paviment. Les juntes constructives es realitzaran en la trobada entre paviments diferents
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
líquida. En cas de llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cantells del material no hi
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata en la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el
adaptación al espectro.
cordó de soldadura.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat.
adaptación al espectro.
Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de
quedar coberta amb el sòcol.
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es
trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva collocació. Paviment de làmines de PVC. El paviment
no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva collocació.
Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de
més de 6 mm; els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; en
zones interiors per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se
una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU
punt 2.
Tèxtils.
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha
d'haver bosses ni ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts entre les tires han de
ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar collocat en la
mateixa direcció. A les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb
entrades de llum el pèl estigui collocat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han d'estar protegits amb
tires metàlliques fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm
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Components
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o
formigó, peces especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment.
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat.
Material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant,
toscajat, abuixardat, escalabornat, etc...
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment),
resines de poliester (aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva
grandària donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per
a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc...
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer.
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc.

Graó en bloc de pedra.
Graó prefabricat.
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de
base en cas de lloses de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de
matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o
capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes aïllants i
per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al
repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport.
Material de presa. Morter de ciment.
Material de rejuntat.
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de
l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de
resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cellulars, làmines de
suro o fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot.
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc...
Control i acceptació
Amidament i abonament
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial,
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit
en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà
durant la vida útil del paviment.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de
pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids.
Execució.
Condicions prèvies
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a collocar
s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La collocació ha d'efectuar-se en unes condicions
climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les
juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes
de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de
formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi
ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haverhi ressalts entre les peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han
d'estar collocades a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de
reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els paviments collocats sobre capa de sorra,
aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran
les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre
amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà
perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en
paviments exteriors ≤2%, ≤8%.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Collocació de la bases de morter. Humectació i
collocació de les peces. Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de
l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura.
Rajoles de ciment. Es collocaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una
beurada de ciment.
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà
estenent el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de
seient del terra. Prèviament a la seva collocació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el
ciment.
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm
compactant-la i enrasant la seva superfície.
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és collocaran els peixos
piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra.
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Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els
blocs de formigó sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que
ho formin és collocaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm.
Acabats. La pedra collocada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat.
El polit es realitzarà transcorreguts cinc dies des de la collocació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment
blanc per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de
gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i
vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície no presentarà
cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà
en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu.
En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada
estigui seca. La superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb
àcid.
Control i acceptació
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la
capa de sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la
beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i
rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). Verificar planor
amb regla de 2 m.
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb
beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja.
ml dels revestiments de graó i sòcol.
2 Ceràmics
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de
terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Components
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de collocació, morter, material de rejuntat i
material de reomplert de juntes de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció
d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció
d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció
d'aigua.
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre.
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas
les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva
superfície.
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant
pellícula de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix
inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de
matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa
de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la collocació amb capa fina o evitar

la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de
càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de collocació en capa gruixuda,
directament sobre el suport, forjat o solera de formigó.
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de collocació en
capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola).
Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i
additius polimèrics i orgànics.
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de
granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb
additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu
comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor
orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un
material elàstic, (goma, plàstics cellulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes.
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc...
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial,
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit
en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà
durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un
dels següents capítols: Rajoles i Morters.
Execució
Condicions prèvies
La collocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar
l'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars
mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal
d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no
s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements:
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm
s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no
presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal
en pav. ext. ≤2%, ≤8%.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades,
escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
Humectació de les peces
Collocació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de
formar una superfície plana. Les rajoles s'han de collocar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el
perímetre. S'han de collocar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
Humectació de la superfície.
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de
ciment
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha
de trepitjar durant les 24 h següents a la seva collocació
Control i acceptació
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents
d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb
beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja.
ml dels revestiments de graó i sòcol.
3 Fustes
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, collocat al suport clavat sobre llates o
flotant.
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta collocats clavats sobre enllatat.
Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics,
collocats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè.
Normes d’aplicació
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de
terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.
Components
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet.
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el
terra de fusta.
Execució.
Condicions prèvies
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i collocació de les peces de parquet
i posterior reblert dels junts. La collocació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment
s'ha de collocar quan el local estigui acabat i envidrat. Les condicions del local per a la collocació del parquet
han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤
18%; Humitat del morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les llates han de complir les
condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a mínim
en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes collocades a 45° a la llengüeta de
l'encadellat i han de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la collocació s'ha de polir i
planejar el parquet per a aplicar després el tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses
en aquesta unitat d'obra.
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; collocació de la làmina d'escuma de polietilè;
collocació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió; collocació dels junts d'expansió; neteja del paviment
acabat i eliminació de les falques perimetrals.
La collocació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la
collocació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular <
60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que
s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de collocar quan el local estigui acabat i envidrat. La làmina
separadora, s'ha de collocar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix encadellat
del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola
s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot
el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204.
Fases d’execució
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi
ha d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates
de suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del
suport. Les peces s'han de collocar a tocar. Cada post ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els
remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol.
Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge entre junts posts (collocació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt perimetral:
15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample postAmplada màxima: 3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada
amb regla de 20 cm): ± 1 mm distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces:
parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem
post a centre post contigu: 3 mm
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el
paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver

bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els junts propis del suport. Als recintes amb la mida
perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de collocar junts d'expansió. Els junts d'expansió han de ser
parallels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta,
etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars
als posts o sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar collocats a trencajunts, amb una separació
mínima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels
posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 0,15%. Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams
centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2
m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1
mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm.
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial,
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit
en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà
durant la vida útil del paviment.
Clavat sobre llates
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més
d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris
l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet.
Flotants
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més
d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
SUBSISTEMA CEL RAS
Parament horitzontal collocat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir
l’alçada d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles installacions o parts de
l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de
guix laminat, plaques metàlliques o lamelles de PVC o metàlliques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir
amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara
vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult.
Normes d’aplicació
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003.
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics
Protecció enfront al soroll.
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D
1312/1986.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.

Components
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Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes
entre planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com
ara motllures.
Característiques tècniques mínimes
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic
incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva
collocació. Panells metàllics. De xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15
micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent
acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de
cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un
conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler
contraxapat. Lamelles de fusta, alumini, etc...
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat
anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i transversals.
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en
ambdós extrems, perfils metàllics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de
suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de
fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo
amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer
galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada.
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització,
paletada d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria
secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser
mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc..., podent quedar
vist o ocult.
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola.
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i
escaioles RY-85 .
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa
d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant
perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques
d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.
Execució
Condicions prèvies
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en
vertical o de cantell, evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a collocar les plaques caldrà realitzar ajustaments
previs a la seva collocació, evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes
les installacions situades sota forjat; les installacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's
prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les
particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran collocades i preferiblement envidriades, abans
de començar la collocació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàllics: Zinc amb acer, coure, plom o acer
inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer
inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcantse de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs,
etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10
cm.
Fases d’execució
Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre.
Collocació de les plaques.
Segellat dels junts.
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Collocació i suspensió dels perfils de la
trama. Collocació de les plaques.
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Collocació dels
perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Collocació de les plaques.
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre
quadrat. La collocació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva

anivellació, collocant les unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions
transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions metàlliques i varetes suspensores,
aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti
d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria
secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i
alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes
perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es
formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre.
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la
fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin
com a elements de travada, es collocaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre
varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran
convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el
perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un
màxim de 50 cm entre si. La collocació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els
perfils de l'entramat. La collocació de les plaques acústiques metàlliques, s'iniciarà pel perímetre transversalment
al perfil o, donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió
es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques.
Control i acceptació
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció
de 80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de
100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El
conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà
almenys 24 hores. Per a la collocació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les
plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt
quedarà estable i indeformable.
Amidament i abonament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, obertures ≤ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 ALICATATS
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces
complementàries i especials, entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles
poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica
vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres porcellànic o de gres premsat
esmaltat.
Normes d’aplicació
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos.
Components
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades.
Gres porcelànic, molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola
catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades.
Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença
rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades.
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol
cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La
grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors
de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de
dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència
a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2.

Material d'unió. Sistema de collocació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional
(MC). Sistema de collocació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o
hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de
granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial
guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D),
constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i
additius orgànics; amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i
càrregues minerals (sorra sílice).
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de
granulometria controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric
o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades
una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics
cellulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena.
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles,
Morters, Ciment, Aigua i Àrids.
Execució
Condicions prèvies
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es
mantindrà sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió,
perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es collocarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran
les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La collocació ha
d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament directe i els
corrents d'aire.
Fases d’execució
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima
entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se
segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no
superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més important
del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final,
mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent collocats.
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se
directament als paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre
tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de
pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada.
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es collocaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament
aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i collocant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter
podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se
posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment.
Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules
de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells.
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100
mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm.
Control i acceptació
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima
mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació.
Materials i collocació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits.
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició,
no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).
Juntes de collocació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a:
obertures ≤1,00 m², no es dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles
el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
2 ARREBOSSATS

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats
amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb
diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les
superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat
sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense
revestir, executat amb mestres.
Normes d’aplicació
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03.
Components
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat.
Característiques tècniques mínimes
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció
per a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç:
aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de
trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé
rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un
5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran
totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada
a la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de
granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra.
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o
alumini lacat o anoditzat.
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàllica de fibra de vidre, de polièster o metàllica, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes,
Ciment, Aigua, Calç i Àrids.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps
plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant
l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran collocat els bastiments de
portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa
base per a evitar eflorescències.
Fases d’execució
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar
llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja
final.
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les
mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el
mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància
≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final.
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents
especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm.
Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter
projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el
remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues
capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir
la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de
dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida,
s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El
gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques.

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà
en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter
preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les
acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà
inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica,
que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats
segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters
s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte,
és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal
seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color
i acabat, del monocapa a executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels
arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar
almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de
collocar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàllica, aquesta haurà de situar-se en el centre de
el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant
la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En
superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina
impermeabilitzant sense una malla metàllica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus
buixardat mitjançant raspat amb plana dentada.
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3
mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell
(parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació
del morter.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha
d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Amidament i abonament
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments
verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%.
Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
3 ENGUIXATS
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix
gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han
considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.
Normes d’aplicació
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE.
10/06/1985.
Components
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres.
Característiques tècniques mínimes
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència
mecànica a flexotracció i treballabilitat.
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència
mecànica a flexotracció i treballabilitat
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc...
Aigua.
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i
Aigua.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi

a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
En les arestes es collocaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada collocades es realitzarà
una mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys
12 mm de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix
pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs
exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a
enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la
temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Fases d’execució
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la
pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm
mínim i es faran talls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la
pasta durant el seu enduriment.
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues
operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta
de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El
lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb
llana.
Control i acceptació
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es
comprovarà que el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàllics en
contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es
verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de
guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals majors
que 40.
Amidament i abonament
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins
i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris
inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el
cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.

Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques
de pedra, Pellícula anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li
hauran practicat les ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la
subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb
morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i s'endureixi suficientment. No s'usarà
escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb tac
d'expansió d'ús immediat.
Fases d’execució
Les plaques es collocaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La
subjecció es confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les
plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat.
Els ancoratges es rebran en els orificis practicats en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el
parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament per al muntatge
dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del
mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció
d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàlliques. Les fusteries,
baranes i tot element de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de
l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de
major secció.
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb
extradossats de morter no es disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de
gruix mínim 6 mm.
Control i acceptació
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà
que el suport estigui llis. Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el
gruix i la distància entre els mateixos. Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.

4 APLACATS
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial
rebudes al suport mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al
suport, amb extradós replè amb morter o no.

Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures: Obertures ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00
m², deducció 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.

Components
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i
marbres, o de 40 mm en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges.
El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El
marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas.
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats
amb morter, cartutxos de resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes
mecànicament al suport regulables en tres dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges
d'altres materials amb menor resistència i comportament a l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable.
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T,
abraçant el cantell de les peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat.
Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una
longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. Passadors
d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors.
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm.
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc...

5 PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i installacions,
amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element
decoratiu o protector.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer.
Components
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra.
Característiques tècniques mínimes
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment,
etc...
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el
cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de
dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocellulòsica,
pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues,
etc...). Aglutinants com cues cellulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...
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Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura.
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà
anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant
l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se
suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les
zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o
deixin partícules en suspensió.
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, installacions, baixants, etc... I es protegiran abans
d’iniciar el pintat.
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb
tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les
taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura
ciment, s'humitejarà totalment el suport.
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es
substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut
d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos
i s'escataran les superfícies.
Superfícies metàlliques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat
d'òxids mitjançant raspall metàllic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte
que desgreixi a fons de la superfície.
Fases d’execució
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o
ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la
impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues
mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans
d'acabat.
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48
hores.
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas
que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàlliques.
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.
Laca nitrocellulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de
superfícies metàlliques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a
pistola.
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran
dues mans d'acabat.
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat,
segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o
eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i
desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de
mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...
Amidament i abonament
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de
fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final.
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTALLACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 CLIMATITZACIÓ
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És la installació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut
d’humitat, el moviment i la puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat.
Els sistemes possibles són els següents:
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua.
Per la seva construcció: Partits o compactes.
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes.
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals.
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra.
Mitjans: consoles, murals.
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split).
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la installació.
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR
Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento
termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y
análogos. Parte 1: Requisitos generales.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977.
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales.
Parte 1: Requisitos básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1:
Requisitos generales, UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2:
Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores.
Conductes:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.
Conductes metàllics:
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos
de chapa metálica. Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de
recepción.
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977.
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas
einstalaciones frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y
climatización. B.O.E.99; 25.04.81.
Reixes i difusors:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
1.1 Generació
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la installació.

Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser
l’electricitat. A l’hivern el sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que
dóna suport a la bomba de calor o que n’anulla el seu funcionament a l’hivern.
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat.
De coberta (roof-top): Es colloca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al
local.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
Bomba de calor: Dimensions i potència.
Refrigeradora: Dimensions i potència.
De coberta (roof-top): Dimensions i potència.
Execució
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta.
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura
de suport. Tots els materials que intervenen a la installació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de
l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la
pròpia installació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les
especificacions fixades a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer
seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge
proposada pel fabricant. Un cop installat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva installació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les
connexions de la installació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades
amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els
extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats
d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material
necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics.
Proves de funcionament elèctric, hidràulic i d’aigua.
Verificacions
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar
mitjançant els junts adequats. Posta en marxa de la installació.
Amidament i abonament
ut de la bomba de calor i refrigeradora.
1.2 Transport
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins
a l’aparell emissor.
Components
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat.
Aïllaments: Es collocarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va
per l’exterior.
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors.
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la installació. Poden
haver-hi: sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i
seguretat.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no
s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. La seva installació no ha d’alterar les
característiques dels elements.
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Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la installació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a
la llarga durabilitat de la installació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar
superficials o collocats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades
s'han d'estendre perpendicularment o parallelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de
passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra
l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin
l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han
d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al
tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha
de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que
quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris
soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de
lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports,
sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar collocat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les
vàlvules i d'altres accessoris de la installació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca.
Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer
galvanitzat.
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial
seguint especificacions de la D.F.
Control i acceptació
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Collocació i direcció
dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres installacions. Proves de
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància
entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del
material d’aïllament.
Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions,
eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova
d'installació.
Amidament i abonament
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i
complements, completament installat i comprovat.
ut de la resta d’elements que conformen la installació.
1.3 Emissors
És l’element últim de la installació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o
mitjançant conductes i reixetes.
Tipus
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras.
De consola: Es colloquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida.
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica.
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al
lloc desitjat.
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat.
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte.
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire.
Característiques tècniques mínimes.

Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les
característiques tècniques dels aparells corresponen a les especificades al projecte.
Execució
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips
han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'installació del fabricant. No
s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de
subjectar. Tots els materials que intervenen en la installació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de
l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements
de l'obra, el conducte o la pròpia installació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels
punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera
que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han
de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes
d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre
ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'installació. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la
documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva collocació. La seva installació no ha d'alterar les característiques
de l'aparell. Les connexions de la installació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han
d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i
netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han
d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha
d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna
servei. No s'han de transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes.
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la
vertical. Els suports s'han de collocar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la
pressió de treball. Conductes metàllics. Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires
d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la
pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb
cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir
els braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància
entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de
soldadura. El suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació.
Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: <= 8 m, per a conductes de perímetre
superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts
han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les
unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han
de fer segons les UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord
amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i
transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la
superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva collocació. Es tindrà
cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que conformen el
conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el
sistema de suport.
Reixes i difusors
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al
bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha
de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat
terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una
distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària
superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar collocada a una distancia mínima de 2 m del terra,
mesurada respecte la seva part inferior. La seva installació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans
de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres
elèctrics. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes,
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alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i
característiques del material d’aïllament.
Verificacions
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.
Característiques de màquines i muntatge d’elements de control.
Conductes
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte collocat ha de resistir els esforços deguts al seu
propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Reixes i difusors
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva collocació. S'ha de comprovar que les característiques del
producte corresponen a les especificades al projecte.
Amidament i abonament
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors.
m² o ml, segons mides, dels conductes.
2 VENTILACIÓ
És la installació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici.
Normes d’aplicació
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del
soroll.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.

Components
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles
d’alumini, poliester, xapa d’acer galvanitzat i plàstic.
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte.
Airejadors: Elements que es colloquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire.
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen
mecànicament la ventilació interior d’un local.
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la installació.
Control i acceptació
Conductes i reixes: Dimensions i material.
Equips de ventilació: Dimensions i potència.
Execució
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de
ser rígides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del
conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El

pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà amb aïllament tèrmic. La connexió entre el
conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 m per
sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de
totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el
CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5
mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces han de collocar-se tenint compte de l’aplomat,
podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; els dos últims pisos no s'han de
connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada
conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció
connectades a conductes d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres
objectes als conductes fins que es colloquin els elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de
fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de
connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus
M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares.
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals
d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la installació. Les reixetes han de suportar els esforços
deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es
puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a
través seu. Han d'estar formades per una xapa metàllica amb les aletes estampades. No han de tenir aletes
despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha
de ser: Llargària x Alçària.
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves
parts deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la installació. Es
deixaran collocats protegits interior i exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol
tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament.
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació
elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li
correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior
a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els requeriments indicats al CTE.
L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de collocar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. El
sistema de ventilació mecànica ha de collocar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements antivibratoris. Les juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest
punts.
Control i acceptació
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat
d’unió de conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO,
comprovació de muntatge i accionament davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica.
Verificacions
La seva installació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una
prova del sentit de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell.
Comprovació del cabal d’extracció dels conductes.
Amidament i abonament
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la
llargària installada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc.
3 ILLUMINACIÓ
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les installacions. DB SU-4, Seguretat
enfront al risc causat per illuminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias.
Instrucción 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució
4/11/1988.
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004.
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Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a
l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els les installacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5
en el cas de projectors d’exterior.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.

3.1 Interior
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren
o transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els
dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.
Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i
inducció. Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu,
estanques, antideflagrants...
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors.
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en
volts i el flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la installació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la collocació. Distància mín.
encreuaments amb altres installacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de
safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i
potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.
Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva
collocació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la
situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit
corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No
s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es collocaran
detectors de presència o temporitzadors. Es collocaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les
especificacions del CTE.
Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors
d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents.
Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la
part proporcional de difusors, gelosies o reixes.
3.2 Emergència
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la illuminació necessària per facilitar la visibilitat als
usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals
indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents.

Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència.
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell
d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada.
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades.
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de
repòs.
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el
restabliment de la tensió d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en
funcionament una alarma sonora.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la installació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la collocació. Distància mín.
encreuament amb altres installacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de
safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència).
Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.
Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva
collocació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la
situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit
corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No
s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics.
Verificacions
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes
en recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb
passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les installacions de
protecció contra incendis.
La installació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una
fallida d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor
nominal.
Amidament i abonament
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de
comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els
aïllaments necessaris i petit material.
SUBSISTEMA SUBMINISTRES
1 AIGUA
Normes d’aplicació
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionellosi. D 352/2004.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003.
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats
o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98.
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88.
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE
2, Reglament d'installacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària.
DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
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Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1
057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN
ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE.
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en
instalaciones.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.
Procediment d’actuació de les empreses installadores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels
titulars en les installacions regulades pel reglament d’installacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves
instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99.
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas
complementarias. RD 919/2006.

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
1.1 Installació interior
Conjunt d’elements que composen la installació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és
la de distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum.
Els materials que es facin servir a la installació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran
d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua.
Components
Per a la installació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn,
clau de sortida.
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil.
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB),
Multicapa o PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions.
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes
Per a la installació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot
haver comptador d’ACS per a cada abonat.
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom.
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat.
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques.
Escalfador instantani d’ACS a gas:
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o
atmosfèriques.
Dipòsits acumuladors d’ACS.
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule.
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la installació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran
d’ajustar als requisits de la normativa legal vigent.

Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els
següents llocs:
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no
destinats a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués.
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal
vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts
de consum.
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m.
Control i acceptació
Comptadors: Cabal, diàmetre.
Tubs, accessoris i elements de la installació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del
projecte.
Aïllaments: material i característiques físiques.
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material
Execució
Condicions prèvies
En general, l’execució de la installació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a
la llarga durabilitat de la installació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva collocació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops
en el seu transport.
La seva installació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de
quedar installat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'illuminació i d'evacuació i
impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs.
Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui installar i manipular. Les connexions no han de
tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar
installada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de
ser la fixada a la D.T. Toleràncies d'installació: Posició: ± 20 mm.
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que
vagin ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible,
aniran per regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop
encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del
tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció
adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge
o purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en
trams horitzontals com verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub
que travessi un mur es collocarà el passa-mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les
unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al
llarg de la installació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran
contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la
installació es collocaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es collocaran a la distància
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i
de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’installacions. Si fos necessari es posaran
safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar
els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a
les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de
servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi
passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un
tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la.
Aïllament. És el material de recobriment que es colloca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques,
condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de
collocar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar
una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva collocació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni
les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura.
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la installació. Poden anar muntades encastades o superficialment.
Totes les aixetes han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat
amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en
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el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les
connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar
collocat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies
d'installació: Nivell: ± 10 mm
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o,
depèn de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la
posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions
amb els tubs d'alimentació.
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, collocat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant
quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que
quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui installar i manipular. El tub
d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical
posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que
siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'installar una aixeta de pas. Ha
d'estar feta la prova d'installació. L'installador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer
l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no
produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema
manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible,
a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs
treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'installació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la
seva installació cal replantejar la seva ubicació. Un cop installat ha de quedar separat dels paraments el suficient
per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva
fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada
per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el
junt de material elàstic.
Control i acceptació
Installació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan
encastades com vistes.
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres installacions.
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Collocació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i
la connexió). Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament
dels desguassos).
Verificacions
Proves de les installacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals.
Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la installació durant 24 hores.
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells installats.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'installació.
En installacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de
cabal exigit a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de
l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les
temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.
Amidament i abonament
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i
complements, completament installat i comprovat.
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera.
SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LÍQUIDS
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix
C. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.

UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC
según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 15661:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 2951:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.
Peces d'acer galvanitzat:
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden
FOM/1382/2002.
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados,
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente.
Características y métodos de ensayo.
Canal exterior d'acer galvanitzat:
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
Sobre llit d'assentament de formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a
baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema.
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 14561:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11
de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de
canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.
1.1 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials
Conjunt d’elements que composen la installació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa
interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres.
Components
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera
sifònica o pericons sifònics.
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper.
Poden ser de PVC o polipropilè.
Collectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat.
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials
poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica.
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària,
secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació.
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer
galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica.
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics.
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes.
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges.
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Sistema de bombeig i sobreelevació: S’installarà quan hi hagi part de la installació interior o tota per sota de la
cota del punt de connexió a la xarxa de sanejament.
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’installaran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de
sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes,
flexibilitat per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits
contra impactes.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la installació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions
necessàries per a la llarga durabilitat de la installació així com les millors condicions pel seu manteniment i
conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva collocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops
en el seu transport.
La seva installació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Tancaments hidràulics.
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions
per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima
de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha
de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell:
± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el
paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de
quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de
soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la
zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una
mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el
suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per
collocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies
superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb
massilla elàstica. Els trams installats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi
interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'installació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Collectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent
determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà
d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No
s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces
especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de
permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el
parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha
de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions
entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut
descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un
contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar
amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de
disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els
trams installats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància

entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió
dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc,
titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions
soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del
tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà
el mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat
permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de
ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el
diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.
Canals: Generalitats. La collocació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El
seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer
per escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi
assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material.
Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70
cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer
protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han
de quedar collocades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions
han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar
amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de
planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a
la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els
morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç,
l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix,
els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la
corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal
de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb
el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit
d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les
peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per collocar han de tenir
la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser
recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10
mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total.
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En
els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha
d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de
quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de collocar a trencajunt i les filades han de
ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la
paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >=
1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de
l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per collocar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan
aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament collocats i subjectats a la bonera, amb els
procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de
cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa
collocada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de
quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al
baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No
s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha
de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la
zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element collocat amb morter. El
morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre
superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista
a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LOCAL. SERVEI DEL CATALÀ

permetre la collocació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir
d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de
qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5
mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat
sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes
d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral,
amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa
collocada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les
reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de collocació no ha de produir desperfectes, ni ha
de modificar les condicions exigides pel material.
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la
base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les
tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de
productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior
de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar
cobert per la tapa.
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la
línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub
d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de
transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar parallela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades
no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de
comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui
horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar
connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de
ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'installació: posició: ± 30 mm. Si va
muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància
entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant
cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de
la installació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb
que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres installacions.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i
embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació.
Verificacions
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de
desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran
d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml tubs petita evacuació, collectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules.

SUBSISTEMA SEGURETAT
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Conjunt d’elements que composen la installació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la
transmissió d’alarma als ocupants de l’edifici.
Normes d’aplicació

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc
d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per illuminació inadequada. DB-HR, Protecció
enfront del soroll.
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93.
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de
productes. RD 1942/1993.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios.
Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
Components
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual.
Sistema de columna seca: Installació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a
façana, columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament.
Sistema de boques d’incendi: Installació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de
proveïment d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’Incendi Equipada.
Sistema de detecció i alarma: Installació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a
l’edifici. Està formada per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent.
Sistema d’extinció automàtica: Installació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi.
Està formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució,
columna i vàlvules.
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la installació
de protecció i extinció d’incendis.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la installació i les corresponents a les
especificades en les normes UNE corresponent a cada component.
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix
allò subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials.
Execució
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida
i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies
d'installació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat
sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat
sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar collocat sobre el seu suport
mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a
la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de
treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la
canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de
quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'installació: posició: ± 30 mm,
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb
les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat,
aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha
d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre
enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. Columna
ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada
per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir
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alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de
ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la
conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar
el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb
passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del
parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha
d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les
canonades s'han d'estendre perpendicularment o parallelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals
han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els
paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els
dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància
entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del
diàmetre. Toleràncies d'installació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat
dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar
els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la
indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així
com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La
palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol
de la connexió siamesa. Toleràncies d'installació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta
bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del
nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les
frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços
ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm.
Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els
junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de
fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris
roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç
de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi
s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi
pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre
perpendicularment o parallelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de
ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han
d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical
cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies
d'installació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha
d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió
entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi
tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les
operacions següents: fixació de l'armari a la paret, connexió a la xarxa d'alimentació, collocació de la tapa de
l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu
defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula s'ha
de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la
paret. Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la
tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'installació:
posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar
connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm.
Toleràncies d'installació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es
farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva installació no ha d'alterar les característiques de
l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum,
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada
per la D.F. La base s'ha de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament

acoblat a la base. Els detectors autònoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al
punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a
230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al
punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa
que els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'installació: posició: ± 30 mm. Abans de
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva installació
no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar que les característiques del producte
corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop installat, es
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica:
veure capítol corresponent a electricitat.
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi.
Caldrà un estudi o projecte específic.
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat
sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida
d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la
xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició
indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir
collocats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla
vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de collocar ha d'estar
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la collocació. No s'ha de
foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Control i acceptació
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la installació, mànegues i ruixadors, així com la
seva ubicació i muntatge. Installació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova
hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de funcionament dels detectors i de la central.
Verificacions
Elements: Tipus, collocació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i
resistència mecànica abans de la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis.
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors:
característiques i muntatge.
Amidament i abonament
ut els elements.
ml els tubs.
2 PROTECCIÓ AL LLAMP
Sistema extern de protecció al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descàrrega atmosfèrica i conduir-la
fins a la posta a terra.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006.CTE DB SU 8, Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp. DB-HR,
Protecció enfront del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
UNE. UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales.
Components
Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o parallamps amb puntes
actives.
Derivadors o conductes de baixada: Condueixen el corrent de descàrrega atmosfèrica des dels captadors fins a la
xarxa de connexió a terra.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la installació.
Control i acceptació
Captadors i derivadors: Dimensions i material.
Execució
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Captadors: Franklin. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Toleràncies d'installació: posició: ± 50 mm, aplomat: ± 20 mm. Muntat superficialment a paret, els dos suports s'han
d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el pal, un cop installat, quedi vertical.
Distància entre cada dos suports: >= 700 mm. Muntat sobre sòcol, el sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i
ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop installat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a
través de la base, encastat en el paviment. El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal
mitjançant la peça d'adaptació i amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de
passar per l'interior del pal.
Derivadors o conductes de baixada: Via d’espurnes. Ha de quedar connectada a la installació de protecció
contra els llamps. Tots els materials que intervenen en la installació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant, o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre esforços a les connexions elèctriques. El
muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Tots els elements s'han
d'inspeccionar abans de la seva collocació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell
corresponen a les especificades al projecte. La seva installació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop installat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara: embalatges,
retalls de tubs, etc.
Amidament i abonament
ut els captadors.
ml els derivadors o conductes de baixada.
3 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ
Conjunt d’elements que composen la installació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als
edificis.
Normes d’aplicació
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Components
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici.
Contactes: Es colloquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració.
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes.
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es colloca a l’exterior de l’edifici.
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables.
Conductors: Seran blindats i apantallats collocats amb tub.
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la installació.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la installació i les corresponents a les
especificades en les normes UNE corresponents a cada component.
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix
allò subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La
posició dels elements ha de ser la indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ,
aprovades per la D.F.
Execució
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i
en posició vertical i quedarà amb els costats aplomats i anivellats.
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han
de protegir. Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui,
d'una central de detecció, a 24 V. La tolerància d'installació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents: fixació de l'aparell a la superfície, connexió a la xarxa elèctrica de detecció i prova
de servei.
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui,
d'una central de detecció, a 24V. El contacte magnètic s'installarà en el costat corresponent a la zona protegida.
L'interruptor i l'imant estaran collocats enfrontats a una distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la
part mòbil. Si són encastats, els contactes han d'anar collocats dins els forats oportuns practicats al parament.
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.
Alçària des del paviment: 1200 mm. Les toleràncies d'installació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm.
Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats.

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

1.1 Connexió a xarxa
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Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP).
La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la
manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o
companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o
no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar
correctament la connexió. Tota la installació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors.
Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible
de parts de la installació. Tota la installació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun
dels casos.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran els següents:
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció.
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala
l’inici de la propietat de les installacions elèctriques dels usuaris.
Característiques tècniques mínimes.
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis.
Els materials que s’utilitzin a la installació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Caixa general de protecció: material i dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes
de bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió
es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la
resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la installació així com les
millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys.
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les
distàncies mínimes dels tubs amb altres installacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb
la normativa vigent.
El suport dels tubs de la installació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable
adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint
ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua.
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la
demanda la installació constarà d’una única CGP o més. La collocació serà a la façana exterior dels edificis amb
lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es collocarà en el límit entre la propietat pública
i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm
de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1
únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha
de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços
entre el conductor i la caixa. Toleràncies d’installació + - 20mm i aplomat + - 2%.
Control i acceptació
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de
tubs i caixes, segellat i ancoratges.
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, collocació i distàncies.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en
la installació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions.
Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Verificacions
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.
Caixa general de protecció: Alçada de collocació, distàncies altres installacions i connexions.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament installat i comprovat;
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.

ut de la caixa general de protecció.
1.2 Installació comunitària i interior
Conjunt d’elements que composen la installació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de
connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la
connexió interior. Tota la installació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts
de la installació. Tota la installació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.
Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora,
normes particulars, installacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de
l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.
Components
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de
coure o alumini.
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a
una installació d’usuari.
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la collocació dels comptadors de
tots els abonats d’un mateix edifici.
Està compost per aquests elements:
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les
d’intensitats produïdes per tallacircuits.
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius
per hora.
Derivació individual: Part de la installació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general
d’alimentació.
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es colloquen en una installació individual amb
l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la installació.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els
dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual.
Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors.
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs
protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial.
Mecanismes: Són els elements finals de la installació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran
encastats o muntats superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Cables unipolars aïllats.
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de
ventilació i illuminació suficient.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció
del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació.
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la installació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte,
documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa
durant l’execució de les obres.
Execució
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Condicions prèvies
En general l’execució de la installació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions
necessàries per a la llarga durabilitat de la installació així com les millors condicions pel seu manteniment i
conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva collocació. Han d’estar en perfecte
estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva installació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes
aïllats per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la
longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la collocació dels conductes elèctrics,
fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització
permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2
si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini.
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni
installació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres
serveis. Ha de disposar de ventilació i illuminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es
centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir
cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es collocarà una bunera a l’interior connectada a la
xarxa de sanejament.
Comptadors: S'han d'installar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i
a una alçada de collocació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del
comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'installar la protecció contra contactes indirectes
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai
sobre un envà. Sobre les bases s'han de collocar els fusibles de seguretat. Un cop installat i connectat a la xarxa,
no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de
protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els
costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica.
Quan es colloca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es colloca
encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les
especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies
d'installació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%.
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà collocat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es
colloquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els
conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element installat no ha
d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es colloca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN
simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi. Quan es colloca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel
fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les
normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del
paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una
caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas
d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant
corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les
unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb
maniguets llisos. Toleràncies d'installació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot
tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el
tractament superficial. Toleràncies d'installació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha
de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre
sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar
recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a
mínim.
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als
paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han
de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos
recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim.
Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final

de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'installació: nivell o
aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta
única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV.
Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de
designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de collocació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar
collocats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les
operacions següents: estesa, collocació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu
cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el
fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han
de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits
contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva installació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de
penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o
brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les
caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès
a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim
admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables
multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >=
10 cm. Toleràncies d'installació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva
fixació al parament ha de quedar alineada parallelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la
fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm.
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La
posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàllica, ha de quedar connectada a la
connexió de terra. Toleràncies d'installació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%.
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la
direcció facultativa. Toleràncies d'installació: Posició: ± 20 mm. Un cop installat i connectat a la xarxa no han de
ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha,
han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el
mateix pla que el parament. Quan es colloca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al
suport. Quan es colloca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg.
Toleràncies d'installació: aplomat: ± 2%
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la collocació.
Distància mín. encreuaments amb altres installacions.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i
mecanismes. Traçat de rases i caixes en la installació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació
d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i
anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior,
interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials,
relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de
l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la installació enllestida.
Verificacions
Proves de funcionament de la installació. Potència contractada, tensió a la installació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.

Components
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense
galvanitzar amb protecció catòdica o de fosa de ferro.
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió.
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.
Arquetes de connexió.
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible.
Placa o piqueta de connexió a terra.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la installació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es
farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans
de la seva collocació. Un cop installat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.)
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop installat i connectat a
la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i
en el mateix pla que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de
constar a la documentació tècnica. Quan es colloca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat
sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop
de la presa de terra. Les installacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada
a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència
a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar collocat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de
quedar: fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament,
assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de
compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net,
sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el
punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser
com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat
del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El
cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de
produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la collocació de
seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha
de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
Collocat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant
brides en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor
ha de quedar installat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de
curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
Amidament i abonament
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra.
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra

Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador,
quadre, caixes de derivació, mecanismes.
1.3 Posta a terra
És la installació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió
evacuar els corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta
presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàlliques dels dipòsits de gasoil,
installacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.
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2 TELECOMUNICACIONS
Normes d’aplicació
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la installació.
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999.
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de
telecomunicacions per cable. D. 116/2000.

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals
de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèllit. D.
117/2000.
Reglament del registre d'installadors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002.
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones. RD 401/2003.
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99.
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003.
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular
21/07/2000.Nota relativa al visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974.
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004.
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06.
Antenas parabólicas. RD 1201/1986.
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als
edificis. D. 172/99.
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.

2.1 Antenes
És la installació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents
d’emissions terrestres o de satèllit.
Components
Pals: Elements suport de les antenes.
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèllit.
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs
protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial.
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la installació interior. Aniran encastats o muntats superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la installació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la
installació.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la installació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions
necessàries per la llarga durabilitat de la installació així com les millors condicions pel seu manteniment i
conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva collocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops
en el seu transport.
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La seva installació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat
electromagnètica de la installació, seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en
l’interior dels recintes de telecomunicacions.
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin
necessaris. El pal ha de ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx.
del pal serà de 6 metres.
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes
del pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg.
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàllic directe amb el pal. Cal collocar una antena per a
cada canal captat i transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de:
situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h.
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es collocarà un punt de llum
incandescent de 60 W amb corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàllic de l'equip i el
blindatge dels cables de sortida a la distribució han de connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al
peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per manteniment: <= 2 m. Distància del llum
a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2
Caixes de derivació: S'han d'installar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de
manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala,
etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no
s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància caixa al sostre (d): 19 cm
<= d <= 21 cm
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a
canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes
adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a
les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de collocar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable
coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la installació de l'antena. Les connexions del cable coaxial amb
els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la installació interior. Aniran encastats o muntats superficialment.
La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el
parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm <= d <= 21 cm. Toleràncies d'installació: posició: ± 20 mm,
aplomat: ± 2%.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la collocació.
Distància mín. encreuaments amb altres installacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments.
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls
de materials, etc.
Verificacions
Proves de funcionament de la installació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàllic
directe amb el pal.
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador.
Les connexions aniran protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial.
Amidament i abonament
ml conductors coaxials.
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.
2.2 Telecomunicació per cable
És la installació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions
per cable, des de la xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris.
Components
Xarxa d’alimentació:
Per cable:
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la installació.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’installacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)
Per mitjans radioelèctrics:
Elements de captació de coberta.

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’installacions de Telecomunicacions superior.(RITS)
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI.
Xarxa de distribució:
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari.
Elements de connexió:
Punt de distribució final: Interconnexió
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la installació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo
sota demanda.
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el
cablejat de la xarxa de distribució.
Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els
components de la installació. Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial
Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i presa.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la installació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es
farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte
corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva collocació. Un
cop installat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)
Els recintes d’installacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció
enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la installació s’aplicarà el previst en el
punt 7 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999.
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de
PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de
formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia.
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en
canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que
proporcionin els senyals a tots els usuaris.
Cables de canalització principal: Es collocaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes
dimensions mínimes de 40x40x40cm.
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la installació interior de l’usuari. Poden
ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà installat un tub guia que serà de filferro
d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En
el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració
de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.
Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i collocació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran
cobertes de morter i guix.
Amidament i abonament
ut pericó, elements de captació..
ml canalitzacions, cables punts de connexió.
2.3 Telefonia
És la installació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic,
des de l’escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa
digital i serveis integrats (RDSI).
Components
Xarxa d’alimentació:

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

Per cable:
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la installació.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’installacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)
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Amidament i abonament
ut pericó i pressa.

ml canalitzacions, cables punts de connexió.
3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, Seguretat
Estructural-Acer, DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència al
foc dels elements d’acer. DB HS 1, Salubritat-Protecció enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitació de
demanda energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o
altres materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de
soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.

3.1 Megafonia
És la installació de megafonia i de sonorització d’ús general, amb equips amplificadors centralitzats i distribució en
locals d’edificis.
Components
Equips amplificadors centrals: Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, selectors, reguladors...
Xarxa general de distribució: formada per un o varis circuits de la installació, incloent-hi els següents nivells de línies
principals de distribució, brancals, línies terminals, conductors bifilars o multiparells, amb tubs aïllants rígids o
flexibles. Incloent-hi caixes de pas, derivació i distribució.
Altaveus amb reixeta difusora o caixa acústica.
Selectors de programes, regulació de nivell sonor, atenuadors de so.
Tot l’equip anirà acompanyat d’una escomesa d’alimentació per al subministrament de l’equip amplificador
d’energia elèctrica procedent de la installació de baixa tensió i per a la connexió de l’equip a la xarxa de posta a
terra.
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la installació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements que composen la
installació.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la installació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions
necessàries per a la llarga durabilitat de la installació així com les millors condicions pel seu manteniment i
conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva collocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver
rebut cops en el seu transport. La seva installació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i micròfons.
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Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els
connectors normalitzats adequats. No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. La
potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. La zona on l'aparell necessita ventilació ha
d'estar lliure. Ha de quedar installat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient entre
5 i 30º C. Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració o soroll.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip. El muntatge s'ha de fer seguint les
instruccions de la DT del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva collocació. Les
connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Altaveus: Ha de quedar correctament connectat a la installació segons les instruccions del fabricant. Com a
mínim ha d'estar collocat amb tres punts de fixació. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte,
la indicada per la DF. Els suports han de quedar fixats sòlidament. L'element ha de quedar collocat penjant dels
suports previstos. Distància mínima al paviment: 180 cm. Toleràncies d'installació: posició: ± 20 mm.
Atenuadors de so: L’atenuador ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de
mecanismes (muntatge encastat), almenys per dos punts mitjançant visos. Ha de quedar amb els costats aplomats
i plans sobre el parament. Els cables han de quedar connectats als seus borns per pressió de cargol. La posició ha
de ser la indicada a la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució: posició: ± 20
mm i aplomat: ± 2%
Cablejat per megafonia: La connexió ha d'estar feta sobre els següents elements: regulador del nivell sonor,
selector de programes, central de megafonia, altaveus. Els cables han de penetrar dins dels conductes. Els
empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió. La seva fixació al parament ha de quedar
vertical o alineada parallelament al sostre o al paviment. Un cop installat i connectat a la central de megafonia
no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. La posició ha de ser la fixada a la DT. Si es colloca
muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport i si es colloca en tub o canal, el cable ha de quedar
installat sense tensions. La distància del cable a qualsevol tipus d'installació ha de ser de 20 cm. Distància entre
fixacions: <= 40 cm. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'installació: posició: ± 20 mm,
aplomat: ± 2%.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la collocació.
Distància mín. encreuaments amb altres installacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments.
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls
de materials, etc.
Verificacions
Muntatge dels equips i aparells, collocació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran
cobertes de morter i guix. Proves de funcionament de la installació i recepció de senyal.
Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals i safates.
ut amplificadors, centraletes, pupitres, micròfons, altaveus, atenuadors de so
3.2 Interfonia i vídeo
Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de vídeo camares de
gravació, i un sistema interior de recepció de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que
també es pot mantenir una conversa interior-exterior.
Components
A l’entrada de l’edifici:
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador.
Equip d’alimentació d’intercomunicador.
Obreportes elèctric.
Aparell d’usuari de comunicació.
Tubs, cables i caixes de derivació.
Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els
components de la installació.
Execució
Condicions prèvies

En general l’execució de la installació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es
farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte
corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva collocació. Un
cop installat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. La
càmera no s’ha d’orientar cap a fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints
en un pla determinat. Toleràncies d'installació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%.
Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de
manteniment.
Obreportes elèctric: S’ha de collocar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el
pestell del pany. Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es
pot obrir si no es rep.
Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la installació segons les instruccions
del fabricant. Toleràncies d'installació: posició: ± 20 mm.
Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de
colors diferents a la telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes i plànols de la
installació. El cablejat anirà muntat protegit dins d’un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors
d’aquesta installació.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de collocació. Profunditat
d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.
Verificacions
Muntatge dels equips i aparells, collocació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran
cobertes de morter i guix. Proves de funcionament de la installació i recepció de senyal.
Amidament i abonament
ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari.
ml canalitzacions, tubs i cables.

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES

Fases d'execució
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la collocació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen
amb la D.T., i es procedirà al marcat per un installador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de
subjecció.
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se
segellaran amb silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàllics,
tindran installada presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de
garantir l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els
aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. Els
mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament.
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es
connectaran amb la installació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten
de la distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora
superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin un tub
d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn.
Toleràncies d'execució. En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda
frontal respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.
Control i acceptació
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El
nivell definitiu de la banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà
superior a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els
aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de
materials agressius, impactes, humitat i brutícia.
Amidament i abonament
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva installació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos
aixetes i desguassos.

Rubí, Abril de 2018

1 APARELLS SANITARIS
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament
d'aigua freda i calenta amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.
Components
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, collocats de diferents maneres,
sistemes de fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials:
porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, fosa.
Característiques tècniques mínimes
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i
lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja
revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble.
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel
fabricant.
Control i acceptació
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats
corresponents, es comprovaran les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes.
Control de recepció de distintius de qualitat, i control de recepció amb els assaigs especificats en projecte i
ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el
guix.
Execució
Condicions prèvies
Estaran executades les installacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la collocació dels aparells
sanitaris i posterior collocació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los
durant el muntatge. No hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris
amb el guix.
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P (QYjFDUWUyJXL[HVWUXFWXUDGREHSODTXHVPP

)RUPDFLyG HQYjGHSODTXHVGHJXL[ODPLQDWIRUPDWSHUHVWUXFWXUDGREOHUHIRUoDGDHQ + VHQVH DUULRV
WUDUDPESHUILOHULDGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWDPEXQJUXL[WRWDOGHO HQYjGHPPPXQWDQWV FD
GDPPGHPPG DPSOjULDLFDQDOVGHPPG DPSOjULDSODTXHVWLSXVHVWjQGDUG $ D FDGD
FDUDGHPPGHJUXL[ FDGD XQDIL[DGHVPHFjQLFDPHQW L DwOODPHQWGH SODTXHV GH OODQD GH URFD
GHUHVLVWqQFLDWqUPLFD! P.:DPEEDQGDDFXVWLFDDXWRDGKHVLYD ,QFORX SSGHIRUPDFLy
G HVWUXFWXUHV HVSHFLDOV HQ REHUWXUHVIRUPDFLy GH WDSHWHV YHUWLFDOV L KRULW]RQWDOV IRUPDFLy GH IRUDWV
SHUHQFDVWDUPHFDQLVPHVFLQWD EDVH L WUDFWDPHQW GH MXQWHVL DUHVWHV OOHVWHVSHU SLQWDUDL[t FRP OD
SSGHUHIRUoGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWGHPPGHJUXL[ IL[DGD DOV PXQWDQWVGHO HVWUXFWXUDGH
O HQYj DPE IL[DFLRQV PHFjQLTXHVSHU UHFRO]DPHQWG HOHPHQWVVDQLWDULV UDGLDGRUVPRELOLDUL L DOWUHV
7DQFDPHQWDPE JUDX GH UHDFFLy DO IRFGHFODVVH &VG VHJRQV GHWHUPLQDFLRQVGHO &7(6, 6H
JRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW
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)RUPDFLyGHWDSHWHV GH SODTXHV GH JXL[ ODPLQDWHQ HQYDQV RWUDVGRVVDWV DPE SODFDWLSXV HVWjQ
GDUG $ GH  PPGH JUXL[ IL[DGDPHFjQLFDPHQW ,QFORXSS GH IRUPDFLyG HVWUXFWXUHV HVSHFLDOV
HQREHUWXUHVIRUPDFLyGHIRUDWVSHUHQFDVWDUPHFDQLVPHVFLQWDEDVHDPEEDQGDDFXVWLFD DXWRDGKH
VLYDLWUDFWDPHQWGHMXQWHVLDUHVWHVOOHVWHVSHUSLQWDU7DQFDPHQWDPEJUDXGHUHDFFLyDOIRFGH FODV
VH&VG VHJRQVGHWHUPLQDFLRQV GHO&7(6, 6HJRQV SOjQRO GH GHWDOO L HVSHFLILFDFLRQV GH IDEUL
FDQW
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)RUPDFLyGHWUDVGRVVDW GH SODTXHV GH JXL[ ODPLQDW IRUPDW SHUHVWUXFWXUD DXWRSRUWDQW OOLXUH QRUPDO 1
DPESHUILOHULDGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWDPEXQJUXL[WRWDOGHOWUDVGRVVDWGH PP PXQWDQWV FD
GDPPGHPPG DPSODULDLFDQDOVGHPP G DPSODULD DPE SODFDWLSXVHVWjQGDUG $ GH
PPGHJUXL[IL[DGDPHFjQLFDPHQWLDwOODPHQWDPESODTXHVGHOODQDGHURFDGHUHVLVWqQFLDWqUPL
FD! P.:DPEEDQGDDFXVWLFDDXWRDGKHVLYD,QFORXSSGHIRUPDFLy G HVWUXFWXUHVHVSH
FLDOVHQREHUWXUHVIRUPDFLyGHWDSHWHVYHUWLFDOV LKRULW]RQWDOV IRUPDFLy GHIRUDWVSHU HQFDVWDU PHFD
QLVPHVFLQWDEDVHL WUDFWDPHQW GH MXQWHV L DUHVWHV OOHVWHV SHU SLQWDU DL[t FRPODSS GH UHIRUo GH
SODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWGHPPGHJUXL[IL[DGDDOV PXQWDQWVGHO HVWUXFWXUDGH O HQYj DPE IL[D
FLRQVPHFjQLTXHVSHUUHFRO]DPHQWG HOHPHQWVVDQLWDULV UDGLDGRUV PRELOLDUL LDOWUHV 7DQFDPHQW DPE
JUDXGHUHDFFLyDOIRFGHFODVVH&VGVHJRQVGHWHUPLQDFLRQVGHO&7(6,6HJRQVSOjQROGHGHWDOO
LHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW

)RUPDFLy G HQYj GH SODTXHV GH JXL[ ODPLQDWIRUPDW SHUHVWUXFWXUD QRUPDO DPE SHUILOHULD GH SODQ[D
G DFHUJDOYDQLW]DWDPEXQJUXL[WRWDOGHO HQYjGH PP PXQWDQWV FDGD  PPGH  PPG DP
SOjULDLFDQDOVGHPPG DPSOjULDSODTXHVWLSXVHVWjQGDUG $ DFDGDFDUD GH  PPGHJUXL[
FDGDXQD IL[DGHV PHFjQLFDPHQWL DwOODPHQW GHSODTXHVGHOODQDGHURFDGHUHVLVWqQFLDWqUPLFD!
P.:DPEEDQGDDFXVWLFDDXWRDGKHVLYD,QFORXSSGHIRUPDFLyG HVWUXFWXUHV HVSHFLDOVHQ
REHUWXUHV IRUPDFLyGHWDSHWHVYHUWLFDOVL KRULW]RQWDOVIRUPDFLy GH IRUDWV SHUHQFDVWDU PHFDQLVPHV
FLQWDEDVHLWUDFWDPHQWGHMXQWHVLDUHVWHVOOHVWHVSHUSLQWDUDL[tFRPOD SS GH UHIRUoGHSODQ[D G D
FHUJDOYDQLW]DWGHPPGHJUXL[IL[DGDDOVPXQWDQWVGHO HVWUXFWXUDGHO HQYjDPE IL[DFLRQV PHFj
QLTXHVSHUUHFRO]DPHQWG HOHPHQWVVDQLWDULVUDGLDGRUVPRELOLDUL L DOWUHV7DQFDPHQW DPEJUDX GHUH
DFFLyDOIRFGHFODVVH&VGVHJRQVGHWHUPLQDFLRQVGHO&7(6,6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLIL
FDFLRQVGHIDEULFDQW
(VSDLPLJGLD)RWRFRS'HVSDW[

876 /21*,78' $03/$'$ $/d$'$

(QWUHJDPXQWDQWV





7UDVGRVVDW5HFHSFLy








7UDVGRVVDWHQVHQ\ DPHQW










P  )RUP DFLyGHFDODL[DPESODTXHVPP

)RUPDFLy GH FDODL[DPESODTXHVGHJXL[ODPLQDW IRUPDWSHU HVWUXFWXUDG DXWRSRUWDQW OOLXUH QRUPDO 1
DPESHUILOHULDGHSODQ[D G DFHUJDOYDQLW]DWGH  PPG DPSOjULDL SODTXHVWLSXVHVWjQGDUG $ GH
PPGHJUXL[FDGDXQDIL[DGHVPHFjQLFDPHQW,QFORXEDQGDDFXVWLFDDXWRDGKHVLYDSS GH IRU
PDFLy G HVWUXFWXUHVHVSHFLDOV HQ REHUWXUHV IRUPDFLy GHWDSHWHV YHUWLFDOVL KRULW]RQWDOV IRUPDFLy GH
IRUDWVSHUHQFDVWDUPHFDQLVPHVFLQWDEDVHLWUDFWDPHQWGHMXQWHVLILQVDDUHVWHVOOHVWHV SHU SLQWDU
DL[t FRP OD SSGHUHIRUo GH SODQ[D G DFHU JDOYDQLW]DW GH PP GH JUXL[IL[DGD DOV PXQWDQWVGH
O HVWUXFWXUDDPEIL[DFLRQVPHFjQLTXHV SHU UHFRO]DPHQW G HOHPHQWV VDQLWDULV UDGLDGRUV PRELOLDUL LDO
WUHV7DQFDPHQWDPEJUDXGH UHDFFLy DOIRF GH FODVVH&VG VHJRQVGHWHUPLQDFLRQV GHO&7(6,
6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW
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)RUPDFLyGHIUDQMDWDOODIRFVDPEXQGHVHQYROXSDPHQWPj[LPG XQPHWUHHQSRVLFLyKRULW]RQWDO R YHU
WLFDO LHQ LQWHULRUR H[WHULRU ,QFORX HVWUXFWXUD PHWjOāOLFD QHFHVVjULD DQFRUDGDHQVXSRUW UHVLVWHQW UH
YHVWLPHQWGHSODTXHVGHFDUWUyJXL[WLSXVUHVLVWHQWDOIRF ) HQFDGDFDUD GH PP GH JUXL[ IRU
PDFLyGHILQVDDUHVWHVMXQWHVHWFIUDQMD(,VHJRQVGHWHUPLQDFLRQV GHO &7(6,L DFDEDWSLQWDW
6HJRQVHVSHFLILFDFLRQVGHODGLUHFFLyIDFXOWDWLYDLGHOIDEULFDQW

3UHY LVVLy
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&HOUDVGHSODTXHVGHILEUHVYHJHWDOVDJORPHUDGHVDPEFLPHQWDPEDFDEDWGH OD FDUD YLVWD GH ILEUD
YHJHWDO PLWMD WLSXV KHUDNOLWK R VLPLODU GH [ FP L  PP GH JUXL[ DPE FDQWHOO UHFWH $
81((1DPEFODVVHG DEVRUFLyDF~VWLFD'VHJRQV81((1,62PXQWDW DPE SHUIL
OHULD YLVWD HQ XQ VHQWLW DFHU ODFDW VLVWHPD GHVPXQWDEOH IRUPDW SHU SHUILOV SULQFLSDOV DPE RPHJD
[[PPPPGHEDVHFROāORFDWFDGD P IL[ DWV DO VRVWUHPLWMDQoDQW YDUHWD GH VXVSHQVLy
FDGDPDPESHUILOVVHFXQGDULVLQWHUPLWMRVFROāORFDWV SHUD XQD DOojULDGHFHO UDV GH P FRP D
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6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHFHOUDVFRQWLQXGHSODTXHVGHJXL[ODPLQDWWLSXVHVWjQGDUG $ SHU D
UHYHVWLUGHPPGHJUXL[LYRUDDILQDGD %$ DPEVXEMHFFLyGHEDUUDURVFDGDDOVRVWUH PLWMDQoDQW
HQWUDPDWRFXOWDPEVXVSHQVLySHUXQDDOojULDGHVRVWUH GH PFRPD Pj[LP ,QFORXSS GH IRU
PDFLyG HVWUXFWXUHVHVSHFLDOVHQREHUWXUHVIRUPDFLyGHIRUDWVSHUHQFDVWDULQVWDOāODFLRQV L UHPDWV SH
ULPHWUDOV6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW
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JUXL[L YRUD DILQDGD %$  DPE VXEMHFFLy GHEDUUDURVFDGDDOVRVWUH PLWMDQoDQW HQWUDPDW RFXOW DPE
VXVSHQVLySHUXQDDOojULDGHVRVWUHGHPFRPDPj[LP ,QFORXSS GHIRUPDFLy G HVWUXFWXUHV HV
SHFLDOV HQREHUWXUHV IRUPDFLyGHIRUDWV SHU HQFDVWDU LQVWDOāODFLRQV UHPDWV SHULPHWUDOV LDUHVWHV QH
FHVVDULHV6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW
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P (QJXL[DWUHJOHMDWYHUWLQWKP

(QJXL[DW UHJOHMDWVREUH SDUDPHQWYHUWLFDO LQWHULRU D PG DOojULD FRP DPj[LPDPE JXL[ %
DFDEDWOOLVFDWDPEJXL[&VHJRQVODQRUPD81((1
(VSDLPLJGLD









)RWRFRSLDGRUD
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$FFpV









$WHQFLyS~EOLF









$XOD

$FFpVHVSDLGRF




P 3LQWDWVRVWUHVSLQWEDVHDTXRVD(FRHWLTXHWD,
9DULV

3LQWDWHQ VRVWUHV SDUDPHQWKRULW]RQWDO R YHUWLFDO GH JXL[RFDUWUyJXL[DPESLQWXUD QDWXUDOGH EDVH
DTXRVDDPE XQLQGH[ &29 &RPSXHVWRV 2UJDQLFRV 9RODWLOHV  JO OOLXUH GH PHWDOOV SHVVDWV QL
VXEVWjQFLHVWz[LTXHVFDUFLQzJHQHV$PE(FRHWLTXHWDWLSXV,VHJRQVOHV QRUPHV,62 7LSXV 7,7$1
OLQHDYHUGHHFROyJLFDRVLPLODU $FDEDWOOLVDPEXQDFDSDVHJHOODGRUDLGXHVG DFDEDW FRORU DHVFR
OOLUSHUOD'),QFORXSSGHWUDFWDPHQWSUHYLGHMXQWHVDUHVWHVLHOHPHQWVLPLWMDQVDX[LOLDUVSHU DSOL
FDFLy
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P 5HYHVWLPHQWWDXOHUIHQROLF)250,&$&203$&7RHTXLY

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHUHYHVWLPHQWGHSDUDPHQWYHUWLFDOD  P G DOojULD FRP D Pj[LP
DPESDQHOOODPLQDWGHFRUDWLXG DOWDSUHVVLy+3/&*)WLSXV LJQtIXJL G DSOLFDFLy JHQHUDO GH  PPGH
JUXL[SHUD~VLQWHULRUVHJRQV81((1DPE XQDUHDFFLy DO IRF&VG FRPD PtQLP DFD
EDWOOLVDXQDFDUDDPEODPLQDWGHFRUDWLXLFRORUHVWDQGDUGDHVFROOLUSHUOD')LFDQWHOOVUHFWHV &ROāOR
FDWVREUHUDVWUHOOVGHIXVWDGHSLR'0 IL[DWV PHFjQLFDPHQWDO SDUDPHQW L VLVWHPD GHIL[DFLy GHO SD
QHOODOUDVWUHOODPEDGKHVLXHOjVWLFLPSULPDFLySUHYLD LFLQWDHVSHFLILFD SHOPXQWDWJH GH SDQHOOV IHQR
OLFV VREUH UDVWUHOOV 6LVWHPD6LND7DFN3DQHO GH 6,.$ R HTXLYDOHQW &ROāORFDFLy DPE MXQWD REHUWD
PPVHJRQVSUHVFULSFLRQVGHOIDEULFDQW ,QFORX SS GH UHPDWVSHULPHWUDOV L HQWUHJXHV PHUPHV OD
IRUPDFLyGHJDO]HVKRULW]RQWDOVDL[tFRPHOVPLWMDQVDX[LOLDUVG HOHYDFLyLPXQWDWJH

3LQWDWGHSDUDPHQWYHUWLFDOGHJXL[RFDUWUyJXL[DPESLQWXUDQDWXUDO GHEDVHDTXRVDDPE XQLQGH[
&29 &RPSXHVWRV 2UJDQLFRV9RODWLOHV  JO OOLXUH GH PHWDOOV SHVVDWV QL VXEVWjQFLHV Wz[LTXHV
FDUFLQzJHQHV$PE(FRHWLTXHWDWLSXV,VHJRQVOHVQRUPHV,62 7LSXV 7,7$1 OLQHD YHUGH HFROyJLFD
RVLPLODU $FDEDWOOLVDPEXQDFDSDVHJHOODGRUD L GXHV G DFDEDWFRORUDHVFROOLU SHUOD') ,QFORX
SSGHWUDFWDPHQWSUHYLGHMXQWHVDUHVWHVLHOHPHQWVLPLWMDQVDX[LOLDUVSHUDSOLFDFLy




P  5HPDWG DOXPLQLODFDW

7DSHWHV

P 3LQWDWYHUWJXL[SLQWEDVHDTXRVD(FRHWLTXHWD,

(VSDLPLJGLD




5HPDWG DOXPLQLODFDWGHDPPG DPSOjULDPj[LPDLPPGHJUXL[GHFRORU HVSHFLDO FROāOR
FDWDPEIL[DFLRQVPHFjQLTXHV,QFORXODSUHSDUDFLySUHYLDGHOVXSRUW











(VSDLGRFXPHQWDODFFHV




P 3LQWDWHOHPHQWVPHWjOĂOLFVLJQLIXJDW

3UHY LVLy

3DUWLGDFHOUDVFDUWUyJXL[

(QVHQ\ DPHQW




3LQWDWGHELJDRSLODUG XQVROSHUILOG DFHU DO HVPDOWLJQtIXJ DPE FDSHVG LPSULPDFLy LJQtIXJD QHFHV
VDULHVSHUREWHQLUOHVPLFUHVVXILFLHQWVVHJRQVPDVVDLYLWDW GH SHUILO ,QFORXSUHSDUDFLyGHO VXSRUW PLW
MDQoDQWSROLPHQWQHFHVVDULRWUDFWDPHQWVXSHUILFLDO



'HVSDW[
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3$5&,$/6
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/DSURSLHWDWGHOOLVFDPHQWGHOVSDYLPHQWVV KDG DFUHGLWDUDPEHOFHUWLILFDWG XQODERUDWRULG DVVDLJ G D
FRUGDPEOHVQRUPHV81((1 G DSOLFDFLy (Q WRW FDV DTXHVWV SDYLPHQWV FRPSOLUDQDPE O HVWDEOHUW
DO&RGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQDO DSDUWDW686HJXULGDDGH8WLOL]DFLyQ6HJXULGDGIUHQWH DO ULHV
JRGHFDLGDV




P  6zFROG DOXP LQLODFDW

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHVzFROGHG DOXPLQLODFDWGHPPG DOojULDLGHPP GH JUXL[GH
FRORUOOLVDHVFROOLUSHU')FROāORFDWDPEDGKHVLX
(VSDLPLJGLD





)RWRFRSLDGRUD











'HVSDW[
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$XOD
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$XOD







$XOD







$FFpV(VSDLGRFXPHQWDO
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P 3DYLPHQWOLQzOHXP HQURWOOH

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHSDYLPHQWGHOLQzOHXPDPE FRPSRQHQWGHSROLXUHWj HQ URWOOH PDUFD
$5067521* R HTXLYDOHQW GH  PP GHJUXL[ KRPRJHQL DQWLHVWjWLFFDODQGUDW L FRPSDFWH HQ
FRORUOOLVDHVFROOLUSHUOD')WHQ\LWHQPDVVDDPELQFUXVWDFLRQVGH[LSV GHFRORUV FRPSRVW H[FOX
VLYDPHQWSHUROLGHOLQD]DIDULQDGHIXVWDSDUWLFXOHVGHVXURHQHOHYDW SRUFHQWDWJH SHU PLOORUDUO DwOOD
PHQWWqUPLF L O DEVRUFLy DF~VWLFD UHVLQHV LSLJPHQWV FRORUDQWV\ \XWH QDWXUDO &RHILFLHQWGLQjPLFGH
IULFFLyVHJRQV(1&ODVH'6$QWLEDFWHULDQRIXQJLFLGDDPEWUDFWDPHQW385 (&2 6\VWHP R
HTXLYDOHQWSHUPLOORUDODQHWHMDLLQFUHPHQWDUODUHVLVWqQFLDDOGHVJDVWLDO ~VG DOFRKROV L DOWUHV SURGXF
WHV DJUHVLXV &ROāORFDW DPEDGKHVLXDFUtOLF GH GLVSHUVLyDTXRVD VHJRQV LQGLFDFLRQV GHO IDEULFDQW  L
DPEMXQWDGHVHJHOODWWHUPRSOjVWLFVREUHSDVWDEDVHGH QLYHOODWGHO SDYLPHQW H[LVWHQW,QFORX SSGH
FRUGy GH VROGDGXUD FDQWRQHUV SDVWD DOLVDGRUDSHUILOV GH WUDQVLFLy WDOOV SHFHVHVSHFLDOV PHUPHV
MXQWSHULPHWUDOWDOOVLWUREDGHV$PEFHUWLILFDWGHSDYLPHQWHFROzJLFLELRGHJUDGDEOH 'HU EODXH (QJHO
R (FRHWLTXHWDWLSXV, VHJRQV OHV QRUPHV ,62 &RPSOHWDPHQWLQVWDOāODWVHJRQVSUHVFULSFLyGHO IDEUL
FDQW
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P 5HFUHVFXWGHPRUWHUGHDFP




$wOODPHQW DPE SODFD UtJLGD GH OODQD PLQHUDO GH URFD WLSXV 367 G ,VRYHU R VLPLODU GHGHQVLWDW  D
 NJP GH  PP GH JUXL[ DPE FRQGXFWLYLWDWWqUPLFD  :P. L HVLVWqQFLDWqUPLFD !
P.:DPEUHYHVWLPHQW GH ILOP GHSROLHWLOqFROāORFDGDDPE IL[DFLRQVPHFjQLTXHV ,QFORX
UHSHUFXVVLyGHEDQGDSHULPHWUDOLVHJHOODWGHOVSDQHOOVDPEFLQWDSOjVWLFD
3DY LPHQWOLQzOHXP

0DPSDUD









0DPSDUD









0DPSDUD









0DPSDUD









6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHWDSDMXQWVGHSDYLPHQWSHUDMXQWGHPP G DPSOjULD PLWMDQD DPE
SHUILOGHQHRSUqLDFDEDWG DFHULQR[LGDEOHSHUD DOWHV VROāOLFLWDFLRQV FROāORFDWDPE IL[DFLRQVPHFjQL
TXHV,QFORXODSUHSDUDFLySUHYLDGHOVXSRUW

0DPSDUD









0DPSDUD









0DPSDUD









$FFpV







0DPSDUD









$FFpV
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P $wOODPHQWDP ESODTXHVGHOODQDP LQHUDOGHURFD








P  7DSDMXQWVSDYLPHQWDP SOHP PDFHULQR[LGDEOH







P 0DPSDUDYLGUH

6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHPDPSDUD YLGULDGD WLSXV %XVLQHVVGH3URWHFQLFVJOREDO R HTXLYDOHQW
IRUPDGDSHUSHUILODULDRFXOWDG DOXPLQLH[WUXVLRQDWLSHUILODULDYLVWDHQDOXPLQLDQRGLW]DW SODWD PDWH DPE
DOORWMDPHQWSHUYLGUHODPLQDUDPEOjPLQDGHEXWLUDOWUDQVSDUHQWGHPLGDLJXDOD OHV SRUWHV DPE
HOVFDQWHOOVYLVWRVHQ39&GHPPLSHUILOSHULPHWUDOWLSXVVzFRORFXOW*UXL[WRWDOGHODPDPSDUD 
PP$WHQXDFLyDOVRUROOGHG%ODSDUWYLGULDGD3DQHOOV IL[DWV D O HVWUXFWXUD PLWMDQoDQWVLVWHPDGH
IL[DFLyG DOXPLQLDPEMXQWDG HVWDQTXHwWDWGHQHRSUqGHPPGHJUXL[,QFORXHOVHJHOODWGH O HVWUXFWXUD
LHOVSDQHOOVSHFHVHVSHFLDOVLSHFHVGHUHPDWSHUGHL[DUKRWRWDOPHQW PXQWDW &ODVVLILFDFLyGHSUHV
WDFLRQV; < =VHJRQVQRUPD81( (1 FODVVLILFDFLy&(  SHU YLGUH ODPLQDUDPEEXWLUDO
%&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODGDVHJRQVSOjQROVGHGHWDOO

3DY LPHQWOLQzOHXP

6HJHOODWGHMXQWHQWUHPDWHULDOVG REUDGHPPG DPSOjULDLPPGHIRQGjULDDPEPDVVLOOD GH SR
OLXUHWjPRQRFRPSRQHQWDSOLFDGDDPESLVWRODPDQXDO




X 0zGXOSRUWDPDPSDUD[

6XEPLQLVWUDPHQWL PXQWDWJHGHPzGXO GH SRUWD GH PDPSDUD WLSXV %XVLQHVVGH3URWHFQLFV JOREDO R
HTXLYDOHQWGHPLGHV[FPIRUPDGD SHUPDUF G DOXPLQL HQ FRORU DQRGLW]DWSODWDPDWHL IXOODGH
SRUWDHQPHODPLQDDPEXQJUXL[WRWDOGHPP)XOOD GH SRUWD DQFRUDGD DPDUFPLWMDQoDQW WUHV IURQ
WLVVHV,QFORXSRPRSDQ\GHFRSLFODXDPEPHVWUHMDPHQWGHSDQ\IHUUDWJHVPDQHWHVWRSDOODPE IL
[DFLy PHFjQLFDVLVWHPHV GH UHWHQFLy L PROOHV GHWDQFDPHQW DPRUWLW DXWRPjWLFHWF *UXL[ WRWDO GHO
PzGXOPP&ODVVH%6G&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODGDVHJRQVSODQROVGHGHWDOO

P  6HJHOODWGHMXQWILQVDPP G DP SOjULD

-XQWDGLODWDFLy

48$17,7$7

(OVPDWHULDOVKDXUDQGHGLVSRVDUG HWLTXHWDWJH&(VHJRQVHO3ODGH&RQWURO GH 4XDOLWDW OD QRUPDWLYD
YLJHQWLVHJRQVOHVLQGLFDFLRQVGHO'LUHFWRUG ([HFXFLyGHO 2EUD
/HVVXSHUItFLHVGHYLGUHFRPSOLUDQDPEHOQLYHOOG LPSDFWHHVSHFLILFDWD FDGD XQD GH OHVSDUWLGHV VH
JRQVODQRUPD81((1
(VIDUjXQPHVWUHMDPHQWGHWRWVHOVSDQ\V

5HFUHVFXWGHOVXSRUWSHUDSDYLPHQWV GH D  FPGHJUXL[ DPEPRUWHU GH FLPHQW DPE GRVLILFDFLy
GHNJPJUDQXORDPHWULDGHO jULGD  PP L QLYHOODFLy ILQDOGHO SDYLPHQW,QFORX IRUPDFLy G D
UHVWHVLMXQWHVGHGLODWDFLyQHFHVVjULHVHQVXSHUItFLHVGHPRGLPHQVLRQVVXSHULRUVGHP
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3RUWHV








X 0XQWDQWYHUWLFDO[SODWDPDWH

6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHPXQWDQWYHUWLFDOWXE[PPDOXPLQLHQSODWDPDWHDPE WDUMD HOHF
WULILFDGDDO FRVWDWGH OHV SRUWHVR FDQWRQDGHVSHU HQFDVWDU PHFDQLVPHV L TXH SHUPHWLQ HO SDVG LQV
WDOāODFLRQV,QFORXVHJHOODWGHO HVWUXFWXUDLSDQHOOVSHFHVHVSHFLDOVLSHFHVGHUHPDWSHU GHL[DUKRWR
WDOPHQWPXQWDW*UXL[WRWDO[PP&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODWVHJRQVSODQROVGHGHWDOO
0DPSDUHV








X 3RUWDWDOODIRFVGHGRVIXOOHVEDWHQWV

6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHSRUWDWDOODIRFVPHWjOāOLFD(,& GH GXHV IXOOHV EDWHQWV SHUD XQD
OOXPGH[FPSUHXDOWDPEWDQFDDQWLSjQLF,QFORXODUHWLUDGD GHOD SRUWD H[LVWHQW L WUDQVSRUW D
DERFDGRU&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODGDVHJRQVSODQROVGHGHWDOO
(QWUDGD








X 3RUWDWDOODIRFVG XQDIXOODEDWHQW

6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHSRUWDWDOODIRFVPHWjOāOLFD (,& G XQD IXOOD EDWHQW SHU DXQD OOXP
GH[FPSUHXDOWDPEWDQFDDQWLSjQLF,QFORXODUHWLUDGDGHODSRUWDH[LVWHQWL WUDQVSRUW D DER
FDGRU&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODGDVHJRQVSODQROVGHGHWDOO
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6XEPLQLVWUDPHQWL FROāORFDFLy GH OOXP GHFRUDWLX HQFDVWDEOH WLSXV GRZQOLJKW DPE OHGV PRGHO 0,1,
.20%,&%5,*+71:GH/$03 UHI RHTXLYDOHQW'LIXVRU LQWHULRU HQPHWDFULODW RSDO
HVSHFLDOSHUDOHGLUHIOHFWRUPHWDOāOLW]DWEULOODQWGLVLSDGRUG DOXPLQLLQMHFWDWLVLVWHPD GH VXEMHFFLy WLSXV
725.,7GHIjFLOLQVWDOāODFLy0RGHO&2%DPEWHPSHUDWXUDGHFRORUEODQFQHXWUHLHTXLSHOHFWUzQLFLQ
FRUSRUDW $PE JUDXGH SURWHFFLy ,3&ODVVH G DwOODPHQW ,, (QFDVWDW D IDOV VRVWUH &RPSOHWDPHQW
LQVWDOāODW

3ODQWD








X /OXP P RGXODUHQF[3/$7*35,60$7,&/$03HTXLY:/('

/OXPGHFRUDWLXHQFDVWDEOHPRGXODUGH[ FPDPEOHGV PRGHO3/$7 * 35,60$7,& 1: :+
GH/$03 UHI RHTXLYDOHQWGH:GHSRWqQFLDIOX[ OOXPLQyVGHOHV OjPSDGHVGH 
OPIDEULFDGDHQDFHUSLQWDW EODQF PDWH DPE GLIXVRUSULVPjWLF GH SROLFDUERQDW 0RGHO SHU /('0,'
32:(5DPEWHPSHUDWXUDGHFRORUEODQFQHXWUHLHTXLSHOHFWUzQLFLQFRUSRUDW$PEXQ JUDX GH SURWHF
FLy,3&ODVVHG¶DwOODPHQW,,(QFDVWDWDIDOVVRVWUH,QFORXDFFHVVRULVGHVXSRUWLHQWUHJXHV&RP
SOHWDPHQWLQVWDOāODW
3ODQWD








X 'RZQOLJKW022'<&25(::)/

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHOOXPGHFRUDWLXHQFDVWDEOHWLSXVGRZQOLJKW DPE OHGV PRGHO 022'<
&25(::)/GH/$03 UHI  R HTXLYDOHQW )DEULFDW HQ LQMHFFLy G DOXPLQLDPE WUDFWD
PHQWGHFDWDIRUHVLV0RGHO&2%DPEWHPSHUDWXUDGHFRORU. LHTXLS HOHFWUzQLF LQFRUSRUDW 5H
IOHFWRU)ORRG$PEJUDXGHSURWHFFLy,3&ODVVHG DwOODPHQW,,,QFORX'RZQOLJKW HQFDVWDEOH TXDGUDW
IL[HPRGHO022'<5()64:+GH/DPSIDEULFDW DPE SROLFDUERQDW ODFDW DFDEDW EODQF WH[WXULW]DW
(QFDVWDWDIDOVVRVWUH&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODW
%DQ\ V
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&RUWLQDHQUROODEOHWLSXVEDQGDOX[RVLPLODUGHDPG DPSOjULDGHWHL[LWGHSROLpVWHUG DOWDWHQDFLWDW
EODQFL UHFREULPHQWGH39& LJQtIXJ L GH  P G DOojULDPj[LPD DPE VLVWHPD G DFFLRQDPHQW DPE
FDGHQHWDJXLHVG DOXPLQLFROāORFDGDDPEIL[DFLRQVPHFjQLTXHV,QFORXWRWHOQHFHVDULSHU D ODVHYD
FROāORFDFLy7RWDOPHQWDFDEDGD
'HVSDW[
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$MXWVGHSDOHWHULDDLQVWDOāODFLRQVGHFOLPDWLW]DFLyLYHQWLOāODFLySHUPG DIHFWDFLyG REUD DMXVWLILFDU
¬PELWDFWXDFLy










P $MXWVLQVWDOĂODFLyHOqFWULFDLHQOOXPHQDW

$MXWVGHSDOHWHULDSHUODLQVWDOODFLyHOqFWULFDLHQOOXPHQDWSHUPG DIHFWDFLyG REUD DMXVWLILFDU
¬PELWDFWXDFLy










P $MXWVLQVWDOĂODFLyYHXLGDGHV

$MXWVGHSDOHWHULDSHUODLQVWDOODFLyGHYHXLGDGHVSHUPG DIHFWDFLyG REUD DMXVWLILFDU
¬PELWDFWXDFLy












X 7DXOHOOLP REOHG DFFpV



6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHWDXOHOOG DWHQFLyDOS~EOLFHQ]RQDG DFFpV ,QFORXWDXOD HQ/ GH PLGHV
DSUR[LPDGHV[FPL[LIURQWDOGHWDXOHU GHPP [DSDW DPE ODPLQDW HVWUDWLILFDW GHFRUDWLX
G DOWDSUHVVLyDGXHVFDUHVDPEFDQWHOOVGHOOLVWyGHIXVWDPDVVLVVDLPRVWUDGRUVXSHULRUGH IXVWD FRQ
WUD[DSDGDGHPPGHJUXL[ DFDEDGD DPE ODPLQDW HVWUDWLILFDWGHFRUDWLX G DOWD SUHVVLy DGXHVFDUHV
DPEVXSRUWVODWHUDOVGHOPDWHL[PDWHULDO&RORUVDGHILQLUSHUOD'),QFORXVzFROGH [DSD G DFHU LQR
[LGDEOH6HJRQVSODQROGHGHWDOO
$WHQFLyDOS~EOLF



¬PELWDFWXDFLy










P $MXWVLQVWDOĂODFLyLQFHQGLV

$MXWVGHSDOHWHULDSHUODLQVWDOODFLyGHYHXLGDGHVSHUPG DIHFWDFLyG REUD DMXVWLILFDU



¬PELWDFWXDFLy








P 0LUDOOEDQ\V


0LUDOOGHOOXQDDFRORULGDGHPPGHJUXL[FROāORFDWIL[DWPHFjQLFDPHQWVREUHHOSDUDPHQW
%DQ\ V







X $MXWVFROORFDFLyHTXLSDP HQW

$MXWVGHSDOHWHULDSHUODFROāORFDFLyG HTXLSDPHQWSHUXQLWDW DMXVWLILFDU



3UHY LVLy




X $MXWVFROĂORFDFLyPDPSDUHV

$MXWVGHSDOHWHULDSHUODFROāORFDFLyGHIXVWHULHVSHUXQLWDW DMXVWLILFDU




48$17,7$7






3$ $FFHVVRULVEDQ\V

0LUDOOGHOOXQDDFRORULGDGHPPGHJUXL[FROāORFDWIL[DWPHFjQLFDPHQWVREUHHOSDUDPHQW
%DQ\ V








P  7DXOHOOHVSDLPLJGLD

6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHWDXOHOOGH UHVLQHVVLQWqWLTXHVWHUPRHQGXULEOHV UHIRUoDGDDPEILEUHVGH
IXVWD+3/GHPPGHJUXL[L FP G DPSOjULD DPE FDQWHOOV ELVHOODWV,QFORX IL[DFLyD HVWUXFWXUD
PHWjOāOLFDGHEDVHDPEFDUJROVLVzFROGHOPDWHL[PDWHULDO&RORUVDGHILQLUSHUOD')
(VSDL0LJGLD
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1HWHMDJHQHUDOG REUDPHVXUDGHVSHUP FRQVWUXwW ,QFORX SSGHIDoDQHV SDUHWVVRVWUHVEDOFRQV
WHUUDWVDVFHQVRUVJDUDWJHWUDVWHUVYLGUHVSHUVLDQHVIXVWHULHVVDQLWDULV
SODQWD










P  9LQLODXWRDGKHVLXVHQ\DOLW]DFLyYLGUHV

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHYLQLODXWRDGKHVLXHQ WUHVIUDQJHVGH FP VHSDUDGHV  FP HQ ]R
QHVYLGULDGHVSHUVHQ\DOLW]DFLyGHYLGUHGHIRUPHVUHFWDQJXODURFLUFXODUVDGHILQLU SHUOD')FRP
SOHWDPHQWFROāORFDW
0DPSDUHV










SD 3DUWLGDSUHYLVLyLPSUHYLVWRV
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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'HVPXQWDWJHSHWLWHTXLSDP HQWDXQDOojULDGHPFRPDPj[LP 



'HVPXQWDWJHG HOHPHQWGHSHWLWHTXLSDPHQW D XQDDOojULD GH  P FRP DPj[LPDPEPLWMDQV
PDQXDOVDSOHFGHPDWHULDOVSHUD OD VHYD UHXWLOLW]DFLyVHQVH LQFORXUH HPEDODWJHV R FjUUHJD VR
EUHFDPLyRFRQWHQLGRU
9,17,'26(8526DPE6(,;$17$128&Ê17,06
.8

P

(QGHUURFFHOUDV



(QGHUURFGHFHOUDVWDELFDRFDODL[HQVRVWUHIL[ RUHJLVWUDEOH LGHO HQWUDPDW GH VXSRUW L OHVLQV
WDOāODFLRQVH[LVWHQWVDOLQWHULRUGHO FHO UDV DPE PLWMDQVPDQXDOVL FjUUHJD PDQXDO GH UXQD VREUH
FDPLyRFRQWHQLGRU
P

7UDQVSRUWUHVLGXVLQVWDOĂODFLyDXWRULW]DGDFDPLyWNP



75(7=((8526DPE125$17$75(6&Ê17,06
P

'HSRVLFLyFRQWURODGDUHVLGXVEDUUHMDWVLQVWDXWRULW]DGD



'HSRVLFLyFRQWURODGDDGLSzVLWDXWRULW]DWDPEFjQRQVREUHODGHSRVLFLyFRQWURODGDGHOV UHVLGXV GH
OD FRQVWUXFFLy LQFOzV VHJRQV OD//(,GH UHVLGXV EDUUHMDWV LQHUWV DPE XQD GHQVLWDW 
WPSURFHGHQWVGHFRQVWUXFFLyRGHPROLFLyDPEFRGLVHJRQVOD/OLVWD(XURSHD GH 5HVL
GXV 25'(10$0
9,17,81(8526DPE125$17$'26&Ê17,06
.5$

P

'HSRVLFLyFRQWURODGDUHVLGXVGHSODVWLFFHQWUHVHOHFWUDQV

'HSRVLFLyFRQWURODGDUHVLGXVGHSDSHUFDUWURFHQWVHOHFWUDQV



81(8526DPE48$5$17$&Ê17,06
P

(QYjFDUWUyJXL[HVWUXFWXUDGREHSODTXHVPP



'HSRVLFLyFRQWURODGDUHVLGXVGHP HWDOOVFHQWUHVHOHFWUDQV

P

7UDVGRVVDWFDUWUyJXL[FDSDPP 



)RUPDFLyGHWUDVGRVVDWGHSODTXHVGHJXL[ODPLQDW IRUPDWSHU HVWUXFWXUDDXWRSRUWDQWOOLXUHQRUPDO
1DPESHUILOHULDGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWDPEXQ JUXL[ WRWDOGHO WUDVGRVVDW GH  PP PXQ
WDQWVFDGDPPGHPPG DPSODULDLFDQDOVGHPPG DPSODULDDPE SODFD WLSXV HVWjQ
GDUG $ GHPP GH JUXL[IL[DGD PHFjQLFDPHQW L DwOODPHQW DPE SODTXHV GH OODQD GH URFD GH
UHVLVWqQFLDWqUPLFD! P.:DPEEDQGDDFXVWLFDDXWRDGKHVLYD,QFORXSSGH IRUPDFLy
G HVWUXFWXUHV HVSHFLDOVHQREHUWXUHV IRUPDFLyGH WDSHWHVYHUWLFDOVL KRULW]RQWDOVIRUPDFLy GH IR
UDWVSHUHQFDVWDUPHFDQLVPHVFLQWDEDVH LWUDFWDPHQW GH MXQWHVL DUHVWHV OOHVWHV SHU SLQWDUDL[t
FRP OD SSGH UHIRUo GH SODQ[D G DFHU JDOYDQLW]DW GH PP GH JUXL[IL[DGD DOV PXQWDQWV GH
O HVWUXFWXUDGHO HQYjDPEIL[DFLRQVPHFjQLTXHV SHUUHFRO]DPHQW G HOHPHQWV VDQLWDULVUDGLDGRUV
PRELOLDUL L DOWUHV 7DQFDPHQW DPE JUDX GH UHDFFLy DO IRF GH FODVVH &VG VHJRQV GHWHUPLQD
FLRQVGHO&7(6,6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW

'HSRVLFLyFRQWURODGDDFHQWUHGHVHOHFFLyLWUDQVIHUqQFLDGHUHVLGXVGHSDSHULFDUWUyQRHVSHFLDOV
DPEXQDGHQVLWDWWPSURFHGHQWV GH FRQVWUXFFLyR GHPROLFLy DPE FRGLVHJRQV OD
/OLVWD(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0
.5$

P

6(,;$17$81(8526DPE125$17$81&Ê17,06
((%

=(52(8526DPE6(7$17$&Ê17,06
P





'HSRVLFLyFRQWURODGDDFHQWUHGHVHOHFFLy L WUDQVIHUqQFLD GH UHVLGXV GH SOjVWLFQR HVSHFLDOV DPE
XQDGHQVLWDWWPSURFHGHQWVGHFRQVWUXFFLyRGHPROLFLyDPEFRGLVHJRQVOD /OLVWD
(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0
.5$

(QYjFDUWUyJXL[SODTXHVPP 

)RUPDFLyG HQYjGHSODTXHVGHJXL[ODPLQDWIRUPDWSHUHVWUXFWXUDGREOHUHIRUoDGDHQ+VHQVH DU
ULRVWUDUDPESHUILOHULDGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWDPEXQJUXL[WRWDOGHO HQYjGH PP PXQ
WDQWVFDGDPP GH PP G DPSOjULD LFDQDOV GH  PP G DPSOjULD  SODTXHV WLSXV HVWjQ
GDUG $ DFDGD FDUD GH  PPGHJUXL[FDGDXQD IL[DGHV PHFjQLFDPHQWL DwOODPHQWGHSOD
TXHVGHOODQDGHURFDGHUHVLVWqQFLDWqUPLFD!  P.:DPE EDQGD DFXVWLFD DXWRDGKHVL
YD ,QFORX SS GH IRUPDFLy G HVWUXFWXUHV HVSHFLDOVHQREHUWXUHV IRUPDFLyGHWDSHWHVYHUWLFDOVL
KRULW]RQWDOVIRUPDFLyGHIRUDWVSHUHQFDVWDUPHFDQLVPHVFLQWDEDVHLWUDFWDPHQWGH MXQWHVL DUHV
WHVOOHVWHVSHUSLQWDUDL[tFRPODSSGHUHIRUoGHSODQ[D G DFHU JDOYDQLW]DW GH PPGH JUXL[
IL[DGDDOV PXQWDQWV GHO HVWUXFWXUDGHO HQYj DPE IL[DFLRQV PHFjQLTXHV SHU UHFRO]DPHQW G HOH
PHQWVVDQLWDULV UDGLDGRUV PRELOLDUL LDOWUHV 7DQFDPHQW DPE JUDX GH UHDFFLy DO IRF GH FODVVH
&VG VHJRQV GHWHUPLQDFLRQVGHO &7(6, 6HJRQV SOjQROGH GHWDOO L HVSHFLILFDFLRQV GH IDEUL
FDQW

7UDQVSRUWGH UHVLGXVDLQVWDOāODFLy DXWRULW]DGD GH JHVWLy GH UHVLGXV DPE FDPLy GH  W L WHPSV
G HVSHUDSHUDODFjUUHJDDPjTXLQDDPEXQUHFRUUHJXWGHPpVGHLILQVDNP
.5$*

P

&,148$17$'26(8526DPE75(17$128&Ê17,06
(<

48$75((8526DPE98,7&Ê17,06
.5$

35(8

)RUPDFLyG HQYjGHSODTXHVGHJXL[ODPLQDWIRUPDWSHUHVWUXFWXUDQRUPDODPESHUILOHULDGHSODQ[D
G DFHUJDOYDQLW]DW DPEXQ JUXL[ WRWDOGH O HQYj GH PP PXQWDQWV FDGD  PP GH  PP
G DPSOjULDLFDQDOVGHPPG DPSOjULDSODTXHVWLSXVHVWjQGDUG $  DFDGDFDUDGHPP
GHJUXL[FDGDXQDIL[DGHVPHFjQLFDPHQW LDwOODPHQW GH SODTXHV GH OODQD GH URFD GH UHVLVWqQFLD
WqUPLFD! P.:DPEEDQGDDFXVWLFDDXWRDGKHVLYD,QFORXSS GH IRUPDFLy G HVWUXFWX
UHVHVSHFLDOVHQREHUWXUHVIRUPDFLyGHWDSHWHVYHUWLFDOV L KRULW]RQWDOV IRUPDFLy GH IRUDWV SHU HQ
FDVWDUPHFDQLVPHVFLQWDEDVHLWUDFWDPHQWGHMXQWHVLDUHVWHVOOHVWHVSHUSLQWDU DL[t FRPODSS
GHUHIRUoGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWGHPP GH JUXL[IL[DGD DOVPXQWDQWV GH O HVWUXFWXUD GH
O HQYjDPEIL[DFLRQV PHFjQLTXHV SHU UHFRO]DPHQW G HOHPHQWV VDQLWDULVUDGLDGRUV PRELOLDULL DO
WUHV 7DQFDPHQW DPE JUDX GH UHDFFLy DO IRF GH FODVVH &VG VHJRQV GHWHUPLQDFLRQV GHO
&7(6,6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW

6(7=((8526DPE6(,;$17$&Ê17,06
X

'(6&5,3&,Ð

&$3,72/7'7$1&$0(176,',9,6Ò5,(6

$UUHQFDGDLUHSRVLFLyGHWDSHWHVGHSRUWDLQWHULRU

$UUHQFDGDLUHSRVLFLyGHWDSHWHVGHSRUWDLQWHULRU GHIXVWD ODFDGD GH TXDOVHYROWDPDQ\L WLSRORJLD
DPEPLWMDQVPDQXDOVLUHSRVLFLyGHOHVPDWHL[HVXQFRSUHDOLW]DWHOUHYHVWLPHQW GH OD SDUHW 6 LQ
FORXHOVHJHOODWQHFHVVDULGHOHVPDWHL[HV
.48

8'



'HSRVLFLyFRQWURODGDDFHQWUHGHVHOHFFLyLWUDQVIHUqQFLDGHUHVLGXVGH PHWDOOVEDUUHMDWV QR HVSH
FLDOV DPE XQDGHQVLWDW WP SURFHGHQWVGHFRQVWUXFFLy RGHPROLFLy DPE FRGL  VH
JRQVOD/OLVWD(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0
75(6(8526DPE48$5$17$&Ê17,06

75(17$48$75((8526DPE48$75(&Ê17,06
((&1

P

)RUPDFLyGHFDODL[5FDUWUyJXL[

((58

P

)RUPDFLyGHWDSHWDFDUWUyJXL[



6(7$17$(8526DPE128&Ê17,06


)RUPDFLyGHWDSHWHVGHSODTXHVGHJXL[ ODPLQDW HQ HQYDQV R WUDVGRVVDWV DPE SODFD WLSXV HV
WjQGDUG $ GHPPGHJUXL[IL[DGDPHFjQLFDPHQW,QFORXSSGHIRUPDFLyG HVWUXFWXUHV HVSH
FLDOVHQREHUWXUHVIRUPDFLyGHIRUDWVSHUHQFDVWDUPHFDQLVPHVFLQWDEDVH DPEEDQGD DFXVWLFD
DXWRDGKHVLYDLWUDFWDPHQWGHMXQWHVL DUHVWHV OOHVWHVSHU SLQWDU7DQFDPHQWDPE JUDX GH UHDFFLy
DOIRFGHFODVVH&VG VHJRQV GHWHUPLQDFLRQV GHO &7(6, 6HJRQV SOjQRO GHGHWDOOL HVSHFLIL
FDFLRQVGHIDEULFDQW
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)RUPDFLyGHFDODL[DPESODTXHVPP 



&$3,72/595(9(67,0(176

)RUPDFLyGHFDODL[DPESODTXHV GH JXL[ ODPLQDWIRUPDW SHU HVWUXFWXUD G DXWRSRUWDQWOOLXUHQRUPDO
1DPESHUILOHULDGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWGHPPG DPSOjULDLSODTXHVWLSXVHVWjQGDUG $
GHPPGHJUXL[FDGDXQDIL[DGHVPHFjQLFDPHQW,QFORXEDQGDDFXVWLFD DXWRDGKHVLYDSS
GHIRUPDFLyG HVWUXFWXUHVHVSHFLDOVHQ REHUWXUHVIRUPDFLyGH WDSHWHVYHUWLFDOV L KRULW]RQWDOV IRU
PDFLyGH IRUDWV SHU HQFDVWDUPHFDQLVPHVFLQWDEDVHL WUDFWDPHQW GH MXQWHV L ILQV D  DUHVWHV
OOHVWHVSHUSLQWDUDL[tFRPODSSGHUHIRUoGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWGHPP GH JUXL[ IL[D
GDDOVPXQWDQWV GH O HVWUXFWXUD DPE IL[DFLRQVPHFjQLTXHV SHU UHFRO]DPHQW G HOHPHQWV VDQLWDULV
UDGLDGRUVPRELOLDULLDOWUHV7DQFDPHQWDPEJUDXGHUHDFFLyDOIRFGH FODVVH &VG VHJRQV GH
WHUPLQDFLRQVGHO&7(6,6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW

(-8
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P
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&HOUDVSODTXHVILEUHVYHJHWDOV[



&HOUDVGHSODTXHVGHILEUHVYHJHWDOVDJORPHUDGHV DPE FLPHQWDPEDFDEDW GH OD FDUD YLVWD GH
ILEUDYHJHWDOPLWMDWLSXVKHUDNOLWKRVLPLODUGH[FPLPPGHJUXL[DPEFDQWHOOUHFWH $
81((1DPE FODVVH G DEVRUFLy DF~VWLFD ' VHJRQV81((1,62  PXQWDW DPE
SHUILOHULDYLVWDHQXQVHQWLWDFHUODFDWVLVWHPDGHVPXQWDEOHIRUPDWSHU SHUILOVSULQFLSDOV DPE RPH
JD[[PPPPGHEDVHFROāORFDWFDGDPIL[DWVDOVRVWUHPLWMDQoDQWYDUHWD GH VXV
SHQVLyFDGDPDPESHUILOVVHFXQGDULVLQWHUPLWMRVFROāORFDWVSHUDXQD DOojULD GHFHO UDV GH
PFRPDPj[LP&ODVVH$VG
&,148$17$6,6(8526DPE9,17,6(7&Ê17,06

&,148$17$'26(8526DPE75(17$128&Ê17,06
((&1

P

7DOODIRFVVHFWRULW]DFLy

(8



P

&HOUDVFDUWUyJXL[PP



6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHFHO UDV FRQWLQX GH SODTXHV GH JXL[ ODPLQDW WLSXV HVWjQGDUG $ 
SHUDUHYHVWLUGHPPGHJUXL[LYRUDDILQDGD %$ DPE VXEMHFFLyGHEDUUD URVFDGD DO VRVWUH
PLWMDQoDQWHQWUDPDWRFXOWDPEVXVSHQVLySHU XQDDOojULD GH VRVWUH GH  P FRP D Pj[LP ,Q
FORX SSGH IRUPDFLy G HVWUXFWXUHVHVSHFLDOV HQREHUWXUHV IRUPDFLy GHIRUDWV SHU HQFDVWDU LQV
WDOāODFLRQVLUHPDWVSHULPHWUDOV6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW

)RUPDFLyGHIUDQMDWDOODIRFVDPEXQGHVHQYROXSDPHQW Pj[LP G XQPHWUH HQ SRVLFLyKRULW]RQWDOR
YHUWLFDO LHQLQWHULRU R H[WHULRU ,QFORXHVWUXFWXUD PHWjOāOLFD QHFHVVjULD DQFRUDGD HQVXSRUW UHVLV
WHQWUHYHVWLPHQWGHSODTXHVGHFDUWUyJXL[WLSXVUHVLVWHQWDOIRF )  HQFDGDFDUD GH PP GH
JUXL[IRUPDFLyGHILQVD DUHVWHVMXQWHV HWF IUDQMD (, VHJRQV GHWHUPLQDFLRQV GHO&7(6,L
DFDEDWSLQWDW6HJRQVHVSHFLILFDFLRQVGHODGLUHFFLyIDFXOWDWLYDLGHOIDEULFDQW

9,17,6(7(8526DPE'(8&Ê17,06
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P

,QFUHPHQW~OWLPDFDSDKLGUzIXJDFDUWUyJXL[



,QFUHPHQWSHOVXEPLQLVWUDPHQWGHO ~OWLPDSODFDDPESURWHFFLyKLGUzIXJDDOVORFDOVKXPLWV GLIHUHQ
FLDOHQWUHSODFDDPESURWHFFLyKLGUzIXJDLSODFDQRUPDO 
'26(8526DPE6(7$17$48$75(&Ê17,06
(=*$8

X

5HJLVWUHFHOUDVFDUWUyJXL[[



6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHUHJLVWUHSHUDFHOUDVGHSODTXHVGHJXL[ODPLQDWIRUPDWSHU PDUF
LSRUWHOODG DFHUJDOYDQLW]DWODFDWHQEODQFGHPLGD[FP WDQFD GH SDQ\ L GLVSRVLWLXV GH UH
WHQFLyFROāORFDWDPESHUILOHULDG DFHUJDOYDQLW]DW
'26&(176',128(8526DPE48$5$17$75(6
&Ê17,06
(=*$

X

5HJLVWUHFHOUDVFDUWUyJXL[[



6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHUHJLVWUHSHUDFHOUDVGHSODTXHV GH JXL[ ODPLQDWIRUPDW SHUSRU
WHOODGH[FPDPEPDUF G DOXPLQL LIXOOD GHSODFDJXL[ODPLQDW KLGUzIXJD +  DPE XQ JUXL[
WRWDO GH  PP FRPDPj[LPWDQFDGH SUHVVLyL GLVSRVLWLXGHUHWHQFLy FROāORFDW DPE SHUILOHULD
G DFHUJDOYDQLW]DW
98,7$17$(8526DPE'26&Ê17,06
(08

P

)RUPDFLyGHFDODL[DPESODTXHVGHJXL[ODPLQDWHQIDOVVRVWUH



6XEPLQLVWUDPHQWLIRUPDFLyGHFDODL[SHULPHWUDOGH FHO UDVFRQWLQX GHSODTXHVGHJXL[ODPLQDW WL
SXVHVWjQGDUG $ ILQVDPHWUH GH GHVHQYROXSDPHQW HQKRULW]RQWDO L YHUWLFDO DPESODFD GH 
PPGHJUXL[LYRUD DILQDGD %$  DPE VXEMHFFLyGH EDUUD URVFDGD DO VRVWUH PLWMDQoDQW HQWUDPDW
RFXOW DPE VXVSHQVLy SHUXQD DOojULDGH VRVWUH GH  P FRP DPj[LP,QFORX SSGH IRUPDFLy
G HVWUXFWXUHV HVSHFLDOVHQREHUWXUHV IRUPDFLyGH IRUDWV SHU HQFDVWDULQVWDOāODFLRQV UHPDWV SHUL
PHWUDOVLDUHVWHVQHFHVVDULHV6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW
75(17$&,1&(8526DPE125$17$75(6&Ê17,06
.
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(QJXL[DWUHJOHMDWYHUWLQWKP 



(QJXL[DWUHJOHMDW VREUHSDUDPHQW YHUWLFDO LQWHULRU D P G DOojULDFRPD Pj[LP DPE JXL[
%DFDEDWOOLVFDWDPEJXL[&VHJRQVODQRUPD81((1
'27=((8526DPE98,7$17$&Ê17,06
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3LQWDWVRVWUHVSLQWEDVHDTXRVD(FRHWLTXHWD,



3LQWDWHQVRVWUHVSDUDPHQWKRULW]RQWDORYHUWLFDOGHJXL[RFDUWUyJXL[DPESLQWXUD QDWXUDOGH ED
VHDTXRVDDPEXQLQGH[&29 &RPSXHVWRV2UJDQLFRV 9RODWLOHV  JOOOLXUHGHPHWDOOV SHV
VDWVQLVXEVWjQFLHVWz[LTXHVFDUFLQzJHQHV$PE(FRHWLTXHWDWLSXV,VHJRQVOHV QRUPHV,62 7L
SXV7,7$1OLQHDYHUGHHFROyJLFDRVLPLODU $FDEDWOOLVDPEXQD FDSD VHJHOODGRUD L GXHV G DFD
EDWFRORUDHVFROOLUSHUOD'),QFORXSSGHWUDFWDPHQWSUHYLGH MXQWHV DUHVWHV LHOHPHQWV LPLW
MDQVDX[LOLDUVSHUDSOLFDFLy
98,7(8526DPE9,17,6(7&Ê17,06
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3LQWDWYHUWJXL[SLQWEDVHDTXRVD(FRHWLTXHWD,
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3LQWDWGHSDUDPHQWYHUWLFDOGHJXL[RFDUWUyJXL[DPESLQWXUDQDWXUDOGHEDVHDTXRVD DPE XQ LQ
GH[&29 &RPSXHVWRV2UJDQLFRV9RODWLOHV  JO OOLXUH GH PHWDOOVSHVVDWVQLVXEVWjQFLHV Wz
[LTXHVFDUFLQzJHQHV$PE(FRHWLTXHWDWLSXV,VHJRQV OHVQRUPHV ,62 7LSXV 7,7$1OLQHDYHU
GHHFROyJLFDRVLPLODU $FDEDWOOLVDPEXQDFDSDVHJHOODGRUDLGXHVG DFDEDWFRORUDHVFROOLU SHU
OD'),QFORXSSGHWUDFWDPHQWSUHYLGHMXQWHVDUHVWHVLHOHPHQWVL PLWMDQV DX[LOLDUV SHUDSOLFD
FLy
P

(8$8
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5HPDWG DOXP LQLODFDW
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6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHUHYHVWLPHQWGHSDUDPHQW YHUWLFDO D  P G DOojULD FRP DPj
[LPDPESDQHOOODPLQDWGHFRUDWLXG DOWDSUHVVLy+3/&*)WLSXVLJQtIXJLG DSOLFDFLyJHQHUDO GH
PPGHJUXL[SHUD ~V LQWHULRU VHJRQV 81((1 DPE XQD UHDFFLy DO IRF&VGFRPD
PtQLPDFDEDWOOLVDXQDFDUDDPEODPLQDWGHFRUDWLXLFRORUHVWDQGDUGDHVFROOLUSHUOD')L FDQWHOOV
UHFWHV&ROāORFDWVREUHUDVWUHOOV GHIXVWD GHSLR '0 IL[DWV PHFjQLFDPHQW DO SDUDPHQWL VLVWHPD
GHIL[DFLyGHOSDQHOODOUDVWUHOODPEDGKHVLX HOjVWLF LPSULPDFLy SUHYLDL FLQWD HVSHFLILFD SHO PXQ
WDWJHGHSDQHOOVIHQROLFVVREUHUDVWUHOOV6LVWHPD6LND7DFN3DQHOGH6,.$ RHTXLYDOHQW&ROāORFD
FLyDPEMXQWDREHUWDPPVHJRQVSUHVFULSFLRQVGHOIDEULFDQW,QFORX SS GH UHPDWVSHULPHWUDOVL
HQWUHJXHVPHUPHVODIRUPDFLyGHJDO]HVKRULW]RQWDOVDL[tFRPHOVPLWMDQVDX[LOLDUV G HOHYDFLyL
PXQWDWJH
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3DYLP HQWOLQzOHXPHQURWOOH



6XEPLQLVWUDPHQW L FROāORFDFLy GH SDYLPHQW GH OLQzOHXP DPE FRPSRQHQW GH SROLXUHWj HQ URWOOH
PDUFD$5067521*RHTXLYDOHQWGHPPGHJUXL[ KRPRJHQL DQWLHVWjWLF FDODQGUDWL FRP
SDFWHHQFRORUOOLV DHVFROOLU SHUOD') WHQ\LW HQ PDVVDDPELQFUXVWDFLRQV GH[LSV GHFRORUV
FRPSRVWH[FOXVLYDPHQWSHUROLGHOLQD]DIDULQDGHIXVWDSDUWLFXOHV GHVXUR HQHOHYDW SRUFHQWDWJH
SHUPLOORUDUO DwOODPHQWWqUPLFLO DEVRUFLyDF~VWLFDUHVLQHVLSLJPHQWVFRORUDQWV\\XWHQDWXUDO&R
HILFLHQWGLQjPLFGHIULFFLyVHJRQV(1&ODVH'6$QWLEDFWHULDQR IXQJLFLGDDPE WUDFWDPHQW
385 (&26\VWHPRHTXLYDOHQW SHUPLOORUD OD QHWHMDL LQFUHPHQWDUOD UHVLVWqQFLD DO GHVJDVW L D
O ~VG DOFRKROVLDOWUHVSURGXFWHVDJUHVLXV &ROāORFDW DPE DGKHVLX DFUtOLF GHGLVSHUVLy DTXRVD VH
JRQV LQGLFDFLRQV GHOIDEULFDQW  LDPEMXQWDGHVHJHOODWWHUPRSOjVWLF VREUH SDVWD EDVH GHQLYHOODW
GHOSDYLPHQW H[LVWHQW ,QFORXSS GHFRUGy GH VROGDGXUD FDQWRQHUVSDVWD DOLVDGRUD SHUILOV GH
WUDQVLFLyWDOOV SHFHVHVSHFLDOVPHUPHV MXQW SHULPHWUDO WDOOV L WUREDGHV $PE FHUWLILFDW GH SDYL
PHQWHFROzJLFLELRGHJUDGDEOH 'HUEODXH (QJHOR (FRHWLTXHWDWLSXV, VHJRQV OHV QRUPHV ,62
&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODWVHJRQVSUHVFULSFLyGHOIDEULFDQW
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5HPDWG DOXPLQLODFDWGH D  PPG DPSOjULD Pj[LPDL PP GHJUXL[ GH FRORU HVSHFLDO
FROāORFDWDPEIL[DFLRQVPHFjQLTXHV,QFORXODSUHSDUDFLySUHYLDGHOVXSRUW
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G DFRUGDPEOHVQRUPHV81((1G DSOLFDFLy(QWRWFDVDTXHVWVSDYLPHQWVFRPSOLUDQDPEO HV
WDEOHUWDO&RGLJR 7pFQLFR GHOD (GLILFDFLyQD O DSDUWDW 68 6HJXULGDD GH 8WLOL]DFLyQ 6HJXULGDG
IUHQWHDOULHVJRGHFDLGDV

3LQWDWGHELJDRSLODUG XQVROSHUILOG DFHUD O HVPDOW LJQtIXJ DPE FDSHV G LPSULPDFLy LJQtIXJD QH
FHVVDULHVSHUREWHQLUOHVPLFUHVVXILFLHQWVVHJRQVPDVVDLYLWDW GH SHUILO ,QFORXSUHSDUDFLyGHO VX
SRUWPLWMDQoDQWSROLPHQWQHFHVVDULRWUDFWDPHQWVXSHUILFLDO
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5HFUHVFXWGHOVXSRUWSHUDSDYLPHQWVGHDFPGHJUXL[ DPEPRUWHU GH FLPHQW DPE GRVLILFD
FLyGHNJPJUDQXORDPHWULDGHO jULGDPPL QLYHOODFLyILQDO GHOSDYLPHQW ,QFORXIRUPD
FLyG DUHVWHVLMXQWHVGHGLODWDFLyQHFHVVjULHVHQVXSHUItFLHVGH PR GLPHQVLRQVVXSHULRUV GH
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$wOODPHQWDPESODFDUtJLGDGHOODQDPLQHUDOGHURFDWLSXV367G ,VRYHURVLPLODUGHGHQVLWDW D
 NJPGH PPGHJUXL[ DPE FRQGXFWLYLWDWWqUPLFD  :P. LHVLVWqQFLD WqUPLFD
! P.:DPEUHYHVWLPHQWGHILOP GH SROLHWLOq FROāORFDGD DPE IL[DFLRQVPHFjQLTXHV
,QFORXUHSHUFXVVLyGHEDQGDSHULPHWUDOLVHJHOODWGHOVSDQHOOVDPEFLQWDSOjVWLFD
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7DSDMXQWVSDYLP HQWDPSOHPPDFHULQR[LGDEOH



6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHWDSDMXQWVGH SDYLPHQWSHU D MXQW GHPP G DPSOjULD PLWMDQD
DPESHUILOGHQHRSUqLDFDEDWG DFHULQR[LGDEOHSHUD DOWHVVROāOLFLWDFLRQV FROāORFDW DPE IL[DFLRQV
PHFjQLTXHV,QFORXODSUHSDUDFLySUHYLDGHOVXSRUW
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6HJHOODWGHMXQWILQVDP PG DPSOjULD



6HJHOODWGHMXQWHQWUHPDWHULDOVG REUDGHPPG DPSOjULDLPPGHIRQGjULDDPE PDVVLOOD GH
SROLXUHWjPRQRFRPSRQHQWDSOLFDGDDPESLVWRODPDQXDO
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(OVPDWHULDOVKDXUDQGH GLVSRVDU G HWLTXHWDWJH&( VHJRQV HO 3OD GH&RQWURO GH4XDOLWDWODQRU
PDWLYDYLJHQWLVHJRQVOHVLQGLFDFLRQVGHO'LUHFWRUG ([HFXFLyGHO 2EUD
/HVVXSHUItFLHVGHYLGUHFRPSOLUDQDPEHOQLYHOOG LPSDFWHHVSHFLILFDW D FDGD XQDGH OHV SDUWLGHV
VHJRQVODQRUPD81((1
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0DPSDUDYLGUH



6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHPDPSDUDYLGULDGDWLSXV%XVLQHVV GH 3URWHFQLFV JOREDOR HTXLYD
OHQW IRUPDGD SHUSHUILODULDRFXOWD G DOXPLQL H[WUXVLRQDW L SHUILODULD YLVWD HQ DOXPLQL DQRGLW]DW SODWD
PDWHDPEDOORWMDPHQWSHUYLGUHODPLQDUDPEOjPLQDGHEXWLUDO WUDQVSDUHQW GHPLGDLJXDOD
OHVSRUWHVDPEHOVFDQWHOOVYLVWRVHQ39&GHPPLSHUILOSHULPHWUDOWLSXVVzFRORFXOW*UXL[WRWDO
GHODPDPSDUDPP$WHQXDFLyDOVRUROOGHG%ODSDUWYLGULDGD 3DQHOOVIL[DWV DO HVWUXFWX
UD PLWMDQoDQW VLVWHPD GH IL[DFLyG DOXPLQL DPE MXQWD G HVWDQTXHwWDWGH QHRSUqGHPPGH JUXL[
,QFORXHOVHJHOODWGHO HVWUXFWXUDLHOVSDQHOOVSHFHV HVSHFLDOVL SHFHVGH UHPDW SHUGHL[DUKR WR
WDOPHQWPXQWDW&ODVVLILFDFLyGHSUHVWDFLRQV; < =VHJRQVQRUPD81( (1 FODVVLIL
FDFLy&( SHUYLGUHODPLQDUDPEEXWLUDO%&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODGDVHJRQVSOjQROVGHGHWDOO
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6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHPzGXOGHSRUWDGHPDPSDUD WLSXV %XVLQHVVGH 3URWHFQLFV JOREDO
RHTXLYDOHQWGHPLGHV[FPIRUPDGDSHUPDUFG DOXPLQLHQ FRORU DQRGLW]DWSODWDPDWHL IX
OODGHSRUWDHQPHODPLQDDPEXQJUXL[WRWDOGHPP)XOOD GH SRUWD DQFRUDGDD PDUFPLWMDQoDQW
WUHVIURQWLVVHV,QFORXSRPRSDQ\GHFRSL FODX DPE PHVWUHMDPHQWGH SDQ\ IHUUDWJHVPDQHWHV
WRSDOO DPE IL[DFLyPHFjQLFDVLVWHPHV GH UHWHQFLy LPROOHV GH WDQFDPHQW DPRUWLW DXWRPjWLFHWF
*UXL[WRWDOGHOPzGXOPP&ODVVH%6G&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODGD VHJRQV SODQROVGH GH
WDOO
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6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHPXQWDQW YHUWLFDO WXE [PP DOXPLQLHQSODWDPDWHDPEWDUMD
HOHFWULILFDGDDOFRVWDWGHOHVSRUWHVRFDQWRQDGHVSHUHQFDVWDUPHFDQLVPHV L TXHSHUPHWLQHOSDV
G LQVWDOāODFLRQV,QFORXVHJHOODWGHO HVWUXFWXUDLSDQHOOVSHFHVHVSHFLDOVLSHFHV GH UHPDW SHUGHL
[DUKRWRWDOPHQWPXQWDW*UXL[WRWDO[PP&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODWVHJRQV SODQROVGH GH
WDOO
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6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHSRUWD WDOODIRFV PHWjOāOLFD (,&  GH GXHV IXOOHV EDWHQWV SHUD
XQD OOXPGH[ FPSUHXDOWDPEWDQFDDQWLSjQLF ,QFORXODUHWLUDGD GH OD SRUWD H[LVWHQW L
WUDQVSRUWDDERFDGRU&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODGDVHJRQVSODQROVGHGHWDOO
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&Ê17,06
($6$/%

X

3RUWDWDOODIRFVG XQDIXOODEDWHQW



6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJH GH SRUWD WDOODIRFV PHWjOāOLFD (,& G XQD IXOOD EDWHQWSHU DXQD
OOXPGH[FPSUHXDOWDPEWDQFDDQWLSjQLF,QFORXODUHWLUDGDGHODSRUWDH[LVWHQWL WUDQVSRUW
DDERFDGRU&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODGDVHJRQVSODQROVGHGHWDOO
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6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHOOXPGHFRUDWLXHQFDVWDEOHWLSXV GRZQOLJKW DPE OHGVPRGHO 0,1,
.20%,&%5,*+71:GH /$03 UHI  R HTXLYDOHQW 'LIXVRU LQWHULRUHQPHWDFULODW
RSDOHVSHFLDOSHUDOHGLUHIOHFWRUPHWDOāOLW]DWEULOODQW GLVLSDGRUG DOXPLQL LQMHFWDWL VLVWHPD GH VXE
MHFFLyWLSXV725.,7 GH IjFLO LQVWDOāODFLy 0RGHO&2%DPEWHPSHUDWXUD GH FRORU EODQF QHXWUH L
HTXLS HOHFWUzQLF LQFRUSRUDW $PE JUDXGH SURWHFFLy ,3 &ODVVH G DwOODPHQW ,, (QFDVWDW D IDOV
VRVWUH&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODW
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/OXP GHFRUDWLXHQFDVWDEOHPRGXODUGH [ FP DPEOHGV PRGHO3/$7 *35,60$7,&1:
:+GH/$03 UHI RHTXLYDOHQWGH:GH SRWqQFLD IOX[ OOXPLQyV GH OHVOjPSDGHV
GHOPIDEULFDGDHQDFHUSLQWDWEODQFPDWHDPEGLIXVRU SULVPjWLFGHSROLFDUERQDW 0RGHO SHU
/('0,'32:(5DPE WHPSHUDWXUD GH FRORU EODQFQHXWUH L HTXLSHOHFWUzQLF LQFRUSRUDW $PE XQ
JUDXGHSURWHFFLy,3&ODVVHG¶DwOODPHQW,,(QFDVWDWDIDOVVRVWUH ,QFORXDFFHVVRULVGH VXSRUW
LHQWUHJXHV&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODW
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6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHOOXP GHFRUDWLX HQFDVWDEOHWLSXVGRZQOLJKW DPE OHGV PRGHO 02
2'< &25( :: )/GH/$03 UHI R HTXLYDOHQW )DEULFDW HQ LQMHFFLy G DOXPLQL
DPEWUDFWDPHQWGHFDWDIRUHVLV 0RGHO&2% DPEWHPSHUDWXUD GH FRORU . LHTXLSHOHFWUzQLF
LQFRUSRUDW5HIOHFWRU)ORRG$PEJUDXGHSURWHFFLy ,3 &ODVVH G DwOODPHQW ,, ,QFORX'RZQOLJKW
HQFDVWDEOHTXDGUDWIL[HPRGHO 022'< 5() 64 :+GH /DPS IDEULFDW DPE SROLFDUERQDW ODFDW
DFDEDWEODQFWH[WXULW]DW(QFDVWDWDIDOVVRVWUH&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODW
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$MXWVGHSDOHWHULDSHUODFROāORFDFLyGHIXVWHULHVSHUXQLWDW DMXVWLILFDU
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$MXWVGHSDOHWHULDSHUODLQVWDOODFLyGHYHXLGDGHVSHUPG DIHFWDFLyG REUD DMXVWLILFDU
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$MXWVGHSDOHWHULDSHUODLQVWDOODFLyGHYHXLGDGHVSHUPG DIHFWDFLyG REUD DMXVWLILFDU
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6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHWDXOHOOG DWHQFLyDOS~EOLFHQ]RQDG DFFpV,QFORXWDXODHQ/GH PL
GHVDSUR[LPDGHV[FPL [ LIURQWDO GH WDXOHU GH PP[DSDW DPE ODPLQDWHVWUDWLILFDW
GHFRUDWLXG DOWDSUHVVLyDGXHVFDUHVDPEFDQWHOOVGHOOLVWyGHIXVWDPDVVLVVDL PRVWUDGRU VXSHULRU
GHIXVWDFRQWUD[DSDGDGHPPGHJUXL[DFDEDGDDPEODPLQDWHVWUDWLILFDWGHFRUDWLXG DOWD SUHVVLy
DGXHVFDUHVDPEVXSRUWVODWHUDOVGHOPDWHL[PDWHULDO&RORUVDGHILQLUSHUOD'),QFORXVzFRO GH
[DSDG DFHULQR[LGDEOH6HJRQVSODQROGHGHWDOO
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$MXWVGHSDOHWHULDDLQVWDOāODFLRQVGHFOLPDWLW]DFLyLYHQWLOāODFLy SHU PG DIHFWDFLyG REUD D MXVWLIL
FDU

6(,;$17$98,7(8526DPE98,7$17$98,7&Ê17,06
X

'(6&5,3&,Ð

&$3,72/$3$-8'(6'(5$0'(3$/(7$

&RUWLQDLQWHULRUHQUROODEOH

&RUWLQDHQUROODEOHWLSXVEDQGDOX[RVLPLODUGHD  PG DPSOjULDGHWHL[LWGH SROLpVWHU G DOWD WH
QDFLWDWEODQFLUHFREULPHQWGH39&LJQtIXJLGH P G DOojULD Pj[LPDDPE VLVWHPD G DFFLRQD
PHQWDPEFDGHQHWDJXLHVG DOXPLQLFROāORFDGDDPEIL[DFLRQVPHFjQLTXHV,QFORX WRW HO QHFHVDUL
SHUDODVHYDFROāORFDFLy7RWDOPHQWDFDEDGD
(48

8'

(<8


X

$MXWVFROORFDFLyHTXLSDPHQW



$MXWVGHSDOHWHULDSHUODFROāORFDFLyG HTXLSDPHQWSHUXQLWDW DMXVWLILFDU
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6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHWDXOHOOGHUHVLQHV VLQWqWLTXHV WHUPRHQGXULEOHVUHIRUoDGD DPE ILEUHV
GHIXVWD+3/GHPPGHJUXL[LFPG DPSOjULD DPE FDQWHOOVELVHOODWV ,QFORXIL[DFLy D HV
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1HWHMD JHQHUDOG REUD PHVXUDGHV SHUP FRQVWUXwW,QFORX SSGHIDoDQHV SDUHWVVRVWUHVEDO
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6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHYLQLODXWRDGKHVLX HQ WUHV IUDQJHV GH FP VHSDUDGHV FP HQ
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$UUHQFDGDLUHSRVLFLyGHWDSHWHVGHSRUWDLQWHULRU

$UUHQFDGDLUHSRVLFLyGHWDSHWHVGHSRUWDLQWHULRU GHIXVWD ODFDGD GH TXDOVHYROWDPDQ\L WLSRORJLD
DPEPLWMDQVPDQXDOVLUHSRVLFLyGHOHVPDWHL[HVXQFRSUHDOLW]DWHOUHYHVWLPHQW GH OD SDUHW 6 LQ
FORXHOVHJHOODWQHFHVVDULGHOHVPDWHL[HV

.48

X
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'HVPXQWDWJHG HOHPHQWGHSHWLWHTXLSDPHQW D XQDDOojULD GH  P FRP DPj[LPDPEPLWMDQV
PDQXDOVDSOHFGHPDWHULDOVSHUD OD VHYD UHXWLOLW]DFLyVHQVH LQFORXUH HPEDODWJHV R FjUUHJD VR
EUHFDPLyRFRQWHQLGRU

.8

P
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(QGHUURFFHOUDV

(QGHUURFGHFHOUDVWDELFDRFDODL[HQVRVWUHIL[ RUHJLVWUDEOH LGHO HQWUDPDW GH VXSRUW L OHVLQV
WDOāODFLRQVH[LVWHQWVDOLQWHULRUGHO FHO UDV DPE PLWMDQVPDQXDOVL FjUUHJD PDQXDO GH UXQD VREUH
FDPLyRFRQWHQLGRU

.5$

P
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0DG REUD
0DWHULDOV
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7UDQVSRUWUHVLGXVLQVWDOĂODFLyDXWRULW]DGDFDPLyWNP

P

0DTXLQDULD
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P

'HSRVLFLyFRQWURODGDUHVLGXVEDUUHMDWVLQVWDXWRULW]DGD

.5$

P
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((%

'HSRVLFLyFRQWURODGDDFHQWUHGHVHOHFFLy L WUDQVIHUqQFLD GH UHVLGXV GH SOjVWLFQR HVSHFLDOV DPE
XQDGHQVLWDWWPSURFHGHQWVGHFRQVWUXFFLyRGHPROLFLyDPEFRGLVHJRQVOD /OLVWD
(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0

.5$

P
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'HSRVLFLyFRQWURODGDUHVLGXVGHSDSHUFDUWURFHQWVHOHFWUDQV

'HSRVLFLyFRQWURODGDDFHQWUHGHVHOHFFLyLWUDQVIHUqQFLDGHUHVLGXVGHSDSHULFDUWUyQRHVSHFLDOV
DPEXQDGHQVLWDWWPSURFHGHQWV GH FRQVWUXFFLyR GHPROLFLy DPE FRGLVHJRQV OD
/OLVWD(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0

.5$

P

0DWHULDOV
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GHDEULOGH

P



0DG REUD
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7UDVGRVVDWFDUWUyJXL[FDSDPP 

'HSRVLFLyFRQWURODGDUHVLGXVGHP HWDOOVFHQWUHVHOHFWUDQV

'HSRVLFLyFRQWURODGDDFHQWUHGHVHOHFFLyLWUDQVIHUqQFLDGHUHVLGXVGH PHWDOOVEDUUHMDWV QR HVSH
FLDOV DPE XQDGHQVLWDW WP SURFHGHQWVGHFRQVWUXFFLy RGHPROLFLy DPE FRGL  VH
JRQVOD/OLVWD(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0

727$/3$57,'$ 

)RUPDFLyGHWUDVGRVVDWGHSODTXHVGHJXL[ODPLQDW IRUPDWSHU HVWUXFWXUDDXWRSRUWDQWOOLXUHQRUPDO
1DPESHUILOHULDGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWDPEXQ JUXL[ WRWDOGHO WUDVGRVVDW GH  PP PXQ
WDQWVFDGDPPGHPPG DPSODULDLFDQDOVGHPPG DPSODULDDPE SODFD WLSXV HVWjQ
GDUG $ GHPP GH JUXL[IL[DGD PHFjQLFDPHQW L DwOODPHQW DPE SODTXHV GH OODQD GH URFD GH
UHVLVWqQFLDWqUPLFD! P.:DPEEDQGDDFXVWLFDDXWRDGKHVLYD,QFORXSSGH IRUPDFLy
G HVWUXFWXUHV HVSHFLDOVHQREHUWXUHV IRUPDFLyGH WDSHWHVYHUWLFDOVL KRULW]RQWDOVIRUPDFLy GH IR
UDWVSHUHQFDVWDUPHFDQLVPHVFLQWDEDVH LWUDFWDPHQW GH MXQWHVL DUHVWHV OOHVWHV SHU SLQWDUDL[t
FRP OD SSGH UHIRUo GH SODQ[D G DFHU JDOYDQLW]DW GH PP GH JUXL[IL[DGD DOV PXQWDQWV GH
O HVWUXFWXUDGHO HQYjDPEIL[DFLRQVPHFjQLTXHV SHUUHFRO]DPHQW G HOHPHQWV VDQLWDULVUDGLDGRUV
PRELOLDUL L DOWUHV 7DQFDPHQW DPE JUDX GH UHDFFLy DO IRF GH FODVVH &VG VHJRQV GHWHUPLQD
FLRQVGHO&7(6,6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW

'HSRVLFLyFRQWURODGDUHVLGXVGHSODVWLFFHQWUHVHOHFWUDQV

0DWHULDOV




(QYjFDUWUyJXL[HVWUXFWXUDGREHSODTXHVPP

'HSRVLFLyFRQWURODGDDGLSzVLWDXWRULW]DWDPEFjQRQVREUHODGHSRVLFLyFRQWURODGDGHOV UHVLGXV GH
OD FRQVWUXFFLy LQFOzV VHJRQV OD//(,GH UHVLGXV EDUUHMDWV LQHUWV DPE XQD GHQVLWDW 
WPSURFHGHQWVGHFRQVWUXFFLyRGHPROLFLyDPEFRGLVHJRQVOD/OLVWD(XURSHD GH 5HVL
GXV 25'(10$0
0DWHULDOV

0DG REUD
0DWHULDOV

)RUPDFLyG HQYjGHSODTXHVGHJXL[ODPLQDWIRUPDWSHUHVWUXFWXUDGREOHUHIRUoDGDHQ+VHQVH DU
ULRVWUDUDPESHUILOHULDGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWDPEXQJUXL[WRWDOGHO HQYjGH PP PXQ
WDQWVFDGDPP GH PP G DPSOjULD LFDQDOV GH  PP G DPSOjULD  SODTXHV WLSXV HVWjQ
GDUG $ DFDGD FDUD GH  PPGHJUXL[FDGDXQD IL[DGHV PHFjQLFDPHQWL DwOODPHQWGHSOD
TXHVGHOODQDGHURFDGHUHVLVWqQFLDWqUPLFD!  P.:DPE EDQGD DFXVWLFD DXWRDGKHVL
YD ,QFORX SS GH IRUPDFLy G HVWUXFWXUHV HVSHFLDOVHQREHUWXUHV IRUPDFLyGHWDSHWHVYHUWLFDOVL
KRULW]RQWDOVIRUPDFLyGHIRUDWVSHUHQFDVWDUPHFDQLVPHVFLQWDEDVHLWUDFWDPHQWGH MXQWHVL DUHV
WHVOOHVWHVSHUSLQWDUDL[tFRPODSSGHUHIRUoGHSODQ[D G DFHU JDOYDQLW]DW GH PPGH JUXL[
IL[DGDDOV PXQWDQWV GHO HVWUXFWXUDGHO HQYj DPE IL[DFLRQV PHFjQLTXHV SHU UHFRO]DPHQW G HOH
PHQWVVDQLWDULV UDGLDGRUV PRELOLDUL LDOWUHV 7DQFDPHQW DPE JUDX GH UHDFFLy DO IRF GH FODVVH
&VG VHJRQV GHWHUPLQDFLRQVGHO &7(6, 6HJRQV SOjQROGH GHWDOO L HVSHFLILFDFLRQV GH IDEUL
FDQW

7UDQVSRUWGH UHVLGXVDLQVWDOāODFLy DXWRULW]DGD GH JHVWLy GH UHVLGXV DPE FDPLy GH  W L WHPSV
G HVSHUDSHUDODFjUUHJDDPjTXLQDDPEXQUHFRUUHJXWGHPpVGHLILQVDNP

.5$*

(QYjFDUWUyJXL[SODTXHVPP 

)RUPDFLyG HQYjGHSODTXHVGHJXL[ODPLQDWIRUPDWSHUHVWUXFWXUDQRUPDODPESHUILOHULDGHSODQ[D
G DFHUJDOYDQLW]DW DPEXQ JUXL[ WRWDOGH O HQYj GH PP PXQWDQWV FDGD  PP GH  PP
G DPSOjULDLFDQDOVGHPPG DPSOjULDSODTXHVWLSXVHVWjQGDUG $  DFDGDFDUDGHPP
GHJUXL[FDGDXQDIL[DGHVPHFjQLFDPHQW LDwOODPHQW GH SODTXHV GH OODQD GH URFD GH UHVLVWqQFLD
WqUPLFD! P.:DPEEDQGDDFXVWLFDDXWRDGKHVLYD,QFORXSS GH IRUPDFLy G HVWUXFWX
UHVHVSHFLDOVHQREHUWXUHVIRUPDFLyGHWDSHWHVYHUWLFDOV L KRULW]RQWDOV IRUPDFLy GH IRUDWV SHU HQ
FDVWDUPHFDQLVPHVFLQWDEDVHLWUDFWDPHQWGHMXQWHVLDUHVWHVOOHVWHVSHUSLQWDU DL[t FRPODSS
GHUHIRUoGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWGHPP GH JUXL[IL[DGD DOVPXQWDQWV GH O HVWUXFWXUD GH
O HQYjDPEIL[DFLRQV PHFjQLTXHV SHU UHFRO]DPHQW G HOHPHQWV VDQLWDULVUDGLDGRUV PRELOLDULL DO
WUHV 7DQFDPHQW DPE JUDX GH UHDFFLy DO IRF GH FODVVH &VG VHJRQV GHWHUPLQDFLRQV GHO
&7(6,6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW

'HVPXQWDWJHSHWLWHTXLSDP HQWDXQDOojULDGHPFRPDPj[LP 

0DG REUD
0DWHULDOV

P
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0DG REUD
0DWHULDOV
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0DG REUD
0DWHULDOV




727$/3$57,'$ 



727$/3$57,'$ 



3jJLQD



GHDEULOGH

3jJLQD



48$'5('(35(86

48$'5('(35(86

6(59(,'(/&$7$/58%Ì

6(59(,'(/&$7$/58%Ì

&2',
((58

8'

'(6&5,3&,Ð

P

)RUPDFLyGHWDSHWDFDUWUyJXL[

35(8

P

(-8

P

'(6&5,3&,Ð

35(8

P

&HOUDVSODTXHVILEUHVYHJHWDOV[

&HOUDVGHSODTXHVGHILEUHVYHJHWDOVDJORPHUDGHV DPE FLPHQWDPEDFDEDW GH OD FDUD YLVWD GH
ILEUDYHJHWDOPLWMDWLSXVKHUDNOLWKRVLPLODUGH[FPLPPGHJUXL[DPEFDQWHOOUHFWH $
81((1DPE FODVVH G DEVRUFLy DF~VWLFD ' VHJRQV81((1,62  PXQWDW DPE
SHUILOHULDYLVWDHQXQVHQWLWDFHUODFDWVLVWHPDGHVPXQWDEOHIRUPDWSHU SHUILOVSULQFLSDOV DPE RPH
JD[[PPPPGHEDVHFROāORFDWFDGDPIL[DWVDOVRVWUHPLWMDQoDQWYDUHWD GH VXV
SHQVLyFDGDPDPESHUILOVVHFXQGDULVLQWHUPLWMRVFROāORFDWVSHUDXQD DOojULD GHFHO UDV GH
PFRPDPj[LP&ODVVH$VG

0DG REUD
0DWHULDOV
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)RUPDFLyGHFDODL[DPESODTXHVPP 

(8

)RUPDFLyGHFDODL[DPESODTXHV GH JXL[ ODPLQDWIRUPDW SHU HVWUXFWXUD G DXWRSRUWDQWOOLXUHQRUPDO
1DPESHUILOHULDGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWGHPPG DPSOjULDLSODTXHVWLSXVHVWjQGDUG $
GHPPGHJUXL[FDGDXQDIL[DGHVPHFjQLFDPHQW,QFORXEDQGDDFXVWLFD DXWRDGKHVLYDSS
GHIRUPDFLyG HVWUXFWXUHVHVSHFLDOVHQ REHUWXUHVIRUPDFLyGH WDSHWHVYHUWLFDOV L KRULW]RQWDOV IRU
PDFLyGH IRUDWV SHU HQFDVWDUPHFDQLVPHVFLQWDEDVHL WUDFWDPHQW GH MXQWHV L ILQV D  DUHVWHV
OOHVWHVSHUSLQWDUDL[tFRPODSSGHUHIRUoGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWGHPP GH JUXL[ IL[D
GDDOVPXQWDQWV GH O HVWUXFWXUD DPE IL[DFLRQVPHFjQLTXHV SHU UHFRO]DPHQW G HOHPHQWV VDQLWDULV
UDGLDGRUVPRELOLDULLDOWUHV7DQFDPHQWDPEJUDXGHUHDFFLyDOIRFGH FODVVH &VG VHJRQV GH
WHUPLQDFLRQVGHO&7(6,6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW

((&1

8'

&$3,72/595(9(67,0(176

)RUPDFLyGHWDSHWHVGHSODTXHVGHJXL[ ODPLQDW HQ HQYDQV R WUDVGRVVDWV DPE SODFD WLSXV HV
WjQGDUG $ GHPPGHJUXL[IL[DGDPHFjQLFDPHQW,QFORXSSGHIRUPDFLyG HVWUXFWXUHV HVSH
FLDOVHQREHUWXUHVIRUPDFLyGHIRUDWVSHUHQFDVWDUPHFDQLVPHVFLQWDEDVH DPEEDQGD DFXVWLFD
DXWRDGKHVLYDLWUDFWDPHQWGHMXQWHVL DUHVWHV OOHVWHVSHU SLQWDU7DQFDPHQWDPE JUDX GH UHDFFLy
DOIRFGHFODVVH&VG VHJRQV GHWHUPLQDFLRQV GHO &7(6, 6HJRQV SOjQRO GHGHWDOOL HVSHFLIL
FDFLRQVGHIDEULFDQW
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&2',

P
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&HOUDVFDUWUyJXL[PP

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHFHO UDV FRQWLQX GH SODTXHV GH JXL[ ODPLQDW WLSXV HVWjQGDUG $ 
SHUDUHYHVWLUGHPPGHJUXL[LYRUDDILQDGD %$ DPE VXEMHFFLyGHEDUUD URVFDGD DO VRVWUH
PLWMDQoDQWHQWUDPDWRFXOWDPEVXVSHQVLySHU XQDDOojULD GH VRVWUH GH  P FRP D Pj[LP ,Q
FORX SSGH IRUPDFLy G HVWUXFWXUHVHVSHFLDOV HQREHUWXUHV IRUPDFLy GHIRUDWV SHU HQFDVWDU LQV
WDOāODFLRQVLUHPDWVSHULPHWUDOV6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW

0DG REUD
0DWHULDOV
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,QFUHPHQW~OWLPDFDSDKLGUzIXJDFDUWUyJXL[

,QFUHPHQWSHOVXEPLQLVWUDPHQWGHO ~OWLPDSODFDDPESURWHFFLyKLGUzIXJDDOVORFDOVKXPLWV GLIHUHQ
FLDOHQWUHSODFDDPESURWHFFLyKLGUzIXJDLSODFDQRUPDO 
0DWHULDOV
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7DOODIRFVVHFWRULW]DFLy

)RUPDFLyGHIUDQMDWDOODIRFVDPEXQGHVHQYROXSDPHQW Pj[LP G XQPHWUH HQ SRVLFLyKRULW]RQWDOR
YHUWLFDO LHQLQWHULRU R H[WHULRU ,QFORXHVWUXFWXUD PHWjOāOLFD QHFHVVjULD DQFRUDGD HQVXSRUW UHVLV
WHQWUHYHVWLPHQWGHSODTXHVGHFDUWUyJXL[WLSXVUHVLVWHQWDOIRF )  HQFDGDFDUD GH PP GH
JUXL[IRUPDFLyGHILQVD DUHVWHVMXQWHV HWF IUDQMD (, VHJRQV GHWHUPLQDFLRQV GHO&7(6,L
DFDEDWSLQWDW6HJRQVHVSHFLILFDFLRQVGHODGLUHFFLyIDFXOWDWLYDLGHOIDEULFDQW

(=*$8

X

5HJLVWUHFHOUDVFDUWUyJXL[[

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHUHJLVWUHSHUDFHOUDVGHSODTXHVGHJXL[ODPLQDWIRUPDWSHU PDUF
LSRUWHOODG DFHUJDOYDQLW]DWODFDWHQEODQFGHPLGD[FP WDQFD GH SDQ\ L GLVSRVLWLXV GH UH
WHQFLyFROāORFDWDPESHUILOHULDG DFHUJDOYDQLW]DW

0DG REUD
0DWHULDOV
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5HJLVWUHFHOUDVFDUWUyJXL[[

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHUHJLVWUHSHUDFHOUDVGHSODTXHV GH JXL[ ODPLQDWIRUPDW SHUSRU
WHOODGH[FPDPEPDUF G DOXPLQL LIXOOD GHSODFDJXL[ODPLQDW KLGUzIXJD +  DPE XQ JUXL[
WRWDO GH  PP FRPDPj[LPWDQFDGH SUHVVLyL GLVSRVLWLXGHUHWHQFLy FROāORFDW DPE SHUILOHULD
G DFHUJDOYDQLW]DW

(08

P

0DG REUD
0DWHULDOV
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)RUPDFLyGHFDODL[DPESODTXHVGHJXL[ODPLQDWHQIDOVVRVWUH

6XEPLQLVWUDPHQWLIRUPDFLyGHFDODL[SHULPHWUDOGH FHO UDVFRQWLQX GHSODTXHVGHJXL[ODPLQDW WL
SXVHVWjQGDUG $ ILQVDPHWUH GH GHVHQYROXSDPHQW HQKRULW]RQWDO L YHUWLFDO DPESODFD GH 
PPGHJUXL[LYRUD DILQDGD %$  DPE VXEMHFFLyGH EDUUD URVFDGD DO VRVWUH PLWMDQoDQW HQWUDPDW
RFXOW DPE VXVSHQVLy SHUXQD DOojULDGH VRVWUH GH  P FRP DPj[LP,QFORX SSGH IRUPDFLy
G HVWUXFWXUHV HVSHFLDOVHQREHUWXUHV IRUPDFLyGH IRUDWV SHU HQFDVWDULQVWDOāODFLRQV UHPDWV SHUL
PHWUDOVLDUHVWHVQHFHVVDULHV6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW

GHDEULOGH

3jJLQD
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6zFROG DOXPLQLODFDW
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$wOODPHQWDPESODTXHVGHOODQDPLQHUDOGHURFD

$wOODPHQWDPESODFDUtJLGDGHOODQDPLQHUDOGHURFDWLSXV367G ,VRYHURVLPLODUGHGHQVLWDW D
 NJPGH PPGHJUXL[ DPE FRQGXFWLYLWDWWqUPLFD  :P. LHVLVWqQFLD WqUPLFD
! P.:DPEUHYHVWLPHQWGHILOP GH SROLHWLOq FROāORFDGD DPE IL[DFLRQVPHFjQLTXHV
,QFORXUHSHUFXVVLyGHEDQGDSHULPHWUDOLVHJHOODWGHOVSDQHOOVDPEFLQWDSOjVWLFD

5HYHVWLPHQWWDXOHUIHQROLF)250,&$&203$&7RHTXLY

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHUHYHVWLPHQWGHSDUDPHQW YHUWLFDO D  P G DOojULD FRP DPj
[LPDPESDQHOOODPLQDWGHFRUDWLXG DOWDSUHVVLy+3/&*)WLSXVLJQtIXJLG DSOLFDFLyJHQHUDO GH
PPGHJUXL[SHUD ~V LQWHULRU VHJRQV 81((1 DPE XQD UHDFFLy DO IRF&VGFRPD
PtQLPDFDEDWOOLVDXQDFDUDDPEODPLQDWGHFRUDWLXLFRORUHVWDQGDUGDHVFROOLUSHUOD')L FDQWHOOV
UHFWHV&ROāORFDWVREUHUDVWUHOOV GHIXVWD GHSLR '0 IL[DWV PHFjQLFDPHQW DO SDUDPHQWL VLVWHPD
GHIL[DFLyGHOSDQHOODOUDVWUHOODPEDGKHVLX HOjVWLF LPSULPDFLy SUHYLDL FLQWD HVSHFLILFD SHO PXQ
WDWJHGHSDQHOOVIHQROLFVVREUHUDVWUHOOV6LVWHPD6LND7DFN3DQHOGH6,.$ RHTXLYDOHQW&ROāORFD
FLyDPEMXQWDREHUWDPPVHJRQVSUHVFULSFLRQVGHOIDEULFDQW,QFORX SS GH UHPDWVSHULPHWUDOVL
HQWUHJXHVPHUPHVODIRUPDFLyGHJDO]HVKRULW]RQWDOVDL[tFRPHOVPLWMDQVDX[LOLDUV G HOHYDFLyL
PXQWDWJH



5HFUHVFXWGHPRUWHUGHDFP 

5HPDWG DOXPLQLODFDWGH D  PPG DPSOjULD Pj[LPDL PP GHJUXL[ GH FRORU HVSHFLDO
FROāORFDWDPEIL[DFLRQVPHFjQLTXHV,QFORXODSUHSDUDFLySUHYLDGHOVXSRUW
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5HFUHVFXWGHOVXSRUWSHUDSDYLPHQWVGHDFPGHJUXL[ DPEPRUWHU GH FLPHQW DPE GRVLILFD
FLyGHNJPJUDQXORDPHWULDGHO jULGDPPL QLYHOODFLyILQDO GHOSDYLPHQW ,QFORXIRUPD
FLyG DUHVWHVLMXQWHVGHGLODWDFLyQHFHVVjULHVHQVXSHUItFLHVGH PR GLPHQVLRQVVXSHULRUV GH
P

5HPDWG DOXP LQLODFDW

0DG REUD
0DWHULDOV




3DYLP HQWOLQzOHXPHQURWOOH

3LQWDWHOHP HQWVPHWjOĂOLFVLJQLIXJDW

0DG REUD
0DWHULDOV

0DG REUD
0DWHULDOV

6XEPLQLVWUDPHQW L FROāORFDFLy GH SDYLPHQW GH OLQzOHXP DPE FRPSRQHQW GH SROLXUHWj HQ URWOOH
PDUFD$5067521*RHTXLYDOHQWGHPPGHJUXL[ KRPRJHQL DQWLHVWjWLF FDODQGUDWL FRP
SDFWHHQFRORUOOLV DHVFROOLU SHUOD') WHQ\LW HQ PDVVDDPELQFUXVWDFLRQV GH[LSV GHFRORUV
FRPSRVWH[FOXVLYDPHQWSHUROLGHOLQD]DIDULQDGHIXVWDSDUWLFXOHV GHVXUR HQHOHYDW SRUFHQWDWJH
SHUPLOORUDUO DwOODPHQWWqUPLFLO DEVRUFLyDF~VWLFDUHVLQHVLSLJPHQWVFRORUDQWV\\XWHQDWXUDO&R
HILFLHQWGLQjPLFGHIULFFLyVHJRQV(1&ODVH'6$QWLEDFWHULDQR IXQJLFLGDDPE WUDFWDPHQW
385 (&26\VWHPRHTXLYDOHQW SHUPLOORUD OD QHWHMDL LQFUHPHQWDUOD UHVLVWqQFLD DO GHVJDVW L D
O ~VG DOFRKROVLDOWUHVSURGXFWHVDJUHVLXV &ROāORFDW DPE DGKHVLX DFUtOLF GHGLVSHUVLy DTXRVD VH
JRQV LQGLFDFLRQV GHOIDEULFDQW  LDPEMXQWDGHVHJHOODWWHUPRSOjVWLF VREUH SDVWD EDVH GHQLYHOODW
GHOSDYLPHQW H[LVWHQW ,QFORXSS GHFRUGy GH VROGDGXUD FDQWRQHUVSDVWD DOLVDGRUD SHUILOV GH
WUDQVLFLyWDOOV SHFHVHVSHFLDOVPHUPHV MXQW SHULPHWUDO WDOOV L WUREDGHV $PE FHUWLILFDW GH SDYL
PHQWHFROzJLFLELRGHJUDGDEOH 'HUEODXH (QJHOR (FRHWLTXHWDWLSXV, VHJRQV OHV QRUPHV ,62
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SHDGH5HVLGXV 25'(10$0





)RUPDFLyG HQYjGHSODTXHVGHJXL[ODPLQDWIRUPDWSHUHVWUXFWXUDGREOHUHIRUoDGDHQ + VHQVH DUULRV
WUDUDPESHUILOHULDGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWDPEXQJUXL[WRWDOGHO HQYjGHPPPXQWDQWV FD
GDPPGHPPG DPSOjULDLFDQDOVGHPPG DPSOjULDSODTXHVWLSXVHVWjQGDUG $ D FDGD
FDUDGHPPGHJUXL[ FDGD XQDIL[DGHVPHFjQLFDPHQW L DwOODPHQWGH SODTXHV GH OODQD GH URFD
GHUHVLVWqQFLDWqUPLFD! P.:DPEEDQGDDFXVWLFDDXWRDGKHVLYD ,QFORX SSGHIRUPDFLy
G HVWUXFWXUHV HVSHFLDOV HQ REHUWXUHVIRUPDFLy GH WDSHWHV YHUWLFDOV L KRULW]RQWDOV IRUPDFLy GH IRUDWV
SHUHQFDVWDUPHFDQLVPHVFLQWD EDVH L WUDFWDPHQW GH MXQWHVL DUHVWHV OOHVWHVSHU SLQWDUDL[t FRP OD
SSGHUHIRUoGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DWGHPPGHJUXL[ IL[DGD DOV PXQWDQWVGHO HVWUXFWXUDGH
O HQYj DPE IL[DFLRQV PHFjQLTXHVSHU UHFRO]DPHQWG HOHPHQWVVDQLWDULV UDGLDGRUVPRELOLDUL L DOWUHV
7DQFDPHQWDPE JUDX GH UHDFFLy DO IRFGHFODVVH &VG VHJRQV GHWHUPLQDFLRQVGHO &7(6, 6H
JRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW

7UDQVSRUWGHUHVLGXVDLQVWDOāODFLyDXWRULW]DGDGHJHVWLyGHUHVLGXVDPEFDPLyGHWLWHPSVG HVSHUD
SHUDODFjUUHJDDPjTXLQDDPEXQUHFRUUHJXWGHPpVGHLILQVDNP





P (QGHUURFFHOUDV

(QGHUURFGHFHOUDVWDELFDRFDODL[HQVRVWUHIL[RUHJLVWUDEOHLGHO HQWUDPDW GHVXSRUW L OHVLQVWDOāOD
FLRQVH[LVWHQWVDOLQWHULRUGHOFHOUDVDPE PLWMDQV PDQXDOV LFjUUHJDPDQXDOGHUXQDVREUHFDPLy R
FRQWHQLGRU



,03257

)RUPDFLy G HQYj GH SODTXHV GH JXL[ ODPLQDWIRUPDW SHUHVWUXFWXUD QRUPDO DPE SHUILOHULD GH SODQ[D
G DFHUJDOYDQLW]DWDPEXQJUXL[WRWDOGHO HQYjGH PP PXQWDQWV FDGD  PPGH  PPG DP
SOjULDLFDQDOVGHPPG DPSOjULDSODTXHVWLSXVHVWjQGDUG $ DFDGDFDUD GH  PPGHJUXL[
FDGDXQD IL[DGHV PHFjQLFDPHQWL DwOODPHQW GHSODTXHVGHOODQDGHURFDGHUHVLVWqQFLDWqUPLFD!
P.:DPEEDQGDDFXVWLFDDXWRDGKHVLYD,QFORXSSGHIRUPDFLyG HVWUXFWXUHV HVSHFLDOVHQ
REHUWXUHV IRUPDFLyGHWDSHWHVYHUWLFDOVL KRULW]RQWDOVIRUPDFLy GH IRUDWV SHUHQFDVWDU PHFDQLVPHV
FLQWDEDVHLWUDFWDPHQWGHMXQWHVLDUHVWHVOOHVWHVSHUSLQWDUDL[tFRPOD SS GH UHIRUoGHSODQ[D G D
FHUJDOYDQLW]DWGHPPGHJUXL[IL[DGDDOVPXQWDQWVGHO HVWUXFWXUDGHO HQYjDPE IL[DFLRQV PHFj
QLTXHVSHUUHFRO]DPHQWG HOHPHQWVVDQLWDULVUDGLDGRUVPRELOLDUL L DOWUHV7DQFDPHQW DPEJUDX GHUH
DFFLyDOIRFGHFODVVH&VGVHJRQVGHWHUPLQDFLRQVGHO&7(6,6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLIL
FDFLRQVGHIDEULFDQW

'HVPXQWDWJHG HOHPHQWGHSHWLWHTXLSDPHQWDXQDDOojULDGH  P FRP DPj[LPDPEPLWMDQV PD
QXDOVDSOHFGHPDWHULDOVSHU DODVHYDUHXWLOLW]DFLy VHQVH LQFORXUH HPEDODWJHVR FjUUHJD VREUH FD
PLyRFRQWHQLGRU
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$UUHQFDGDLUHSRVLFLyGHWDSHWHVGHSRUWDLQWHULRUGHIXVWDODFDGDGH TXDOVHYROWDPDQ\L WLSRORJLD DPE
PLWMDQVPDQXDOVLUHSRVLFLyGHOHVPDWHL[HVXQFRSUHDOLW]DWHOUHYHVWLPHQWGHODSDUHW6 LQFORXHO VH
JHOODWQHFHVVDULGHOHVPDWHL[HV



48$17,7$7

P 'HSRVLFLyFRQWURODGDUHVLGXVGHPHWDOOVFHQWUHVHOHFWUDQV

'HSRVLFLyFRQWURODGDDFHQWUHGHVHOHFFLyLWUDQVIHUqQFLDGHUHVLGXV GH PHWDOOV EDUUHMDWV QR HVSHFLDOV
DPEXQDGHQVLWDWWPSURFHGHQWVGHFRQVWUXFFLyRGHPROLFLyDPEFRGLVHJRQVOD/OLVWD
(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0




727$/&$3,72/(1'(552&6,*(67,Ð'(5(6,'86 



P  )RUP DFLyGHFDODL[5FDUWUyJXL[



P  )RUP DFLyGHWDSHWDFDUWUyJXL[





)RUPDFLyGHWDSHWHV GH SODTXHV GH JXL[ ODPLQDWHQ HQYDQV RWUDVGRVVDWV DPE SODFDWLSXV HVWjQ
GDUG $ GH  PPGH JUXL[ IL[DGDPHFjQLFDPHQW ,QFORXSS GH IRUPDFLyG HVWUXFWXUHV HVSHFLDOV
HQREHUWXUHVIRUPDFLyGHIRUDWVSHUHQFDVWDUPHFDQLVPHVFLQWDEDVHDPEEDQGDDFXVWLFD DXWRDGKH
VLYDLWUDFWDPHQWGHMXQWHVLDUHVWHVOOHVWHVSHUSLQWDU7DQFDPHQWDPEJUDXGHUHDFFLyDOIRFGH FODV
VH&VG VHJRQVGHWHUPLQDFLRQV GHO&7(6, 6HJRQV SOjQRO GH GHWDOO L HVSHFLILFDFLRQV GH IDEUL
FDQW

GHDEULOGH

3jJLQD



GHDEULOGH

3jJLQD
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P  )RUP DFLyGHFDODL[DPESODTXHVPP
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P &HOUDVSODTXHVILEUHVYHJHWDOV[
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&$3,72/5(9(67,0(176
&HOUDVGHSODTXHVGHILEUHVYHJHWDOVDJORPHUDGHVDPEFLPHQWDPEDFDEDWGH OD FDUD YLVWD GH ILEUD
YHJHWDO PLWMD WLSXV KHUDNOLWK R VLPLODU GH [ FP L  PP GH JUXL[ DPE FDQWHOO UHFWH $
81((1DPEFODVVHG DEVRUFLyDF~VWLFD'VHJRQV81((1,62PXQWDW DPE SHUIL
OHULD YLVWD HQ XQ VHQWLW DFHU ODFDW VLVWHPD GHVPXQWDEOH IRUPDW SHU SHUILOV SULQFLSDOV DPE RPHJD
[[PPPPGHEDVHFROāORFDWFDGD P IL[ DWV DO VRVWUHPLWMDQoDQW YDUHWD GH VXVSHQVLy
FDGDPDPESHUILOVVHFXQGDULVLQWHUPLWMRVFROāORFDWV SHUD XQD DOojULDGHFHO UDV GH P FRP D
Pj[LP&ODVVH$VG

)RUPDFLy GH FDODL[DPESODTXHVGHJXL[ODPLQDW IRUPDWSHU HVWUXFWXUDG DXWRSRUWDQW OOLXUH QRUPDO 1
DPESHUILOHULDGHSODQ[D G DFHUJDOYDQLW]DWGH  PPG DPSOjULDL SODTXHVWLSXVHVWjQGDUG $ GH
PPGHJUXL[FDGDXQDIL[DGHVPHFjQLFDPHQW,QFORXEDQGDDFXVWLFDDXWRDGKHVLYDSS GH IRU
PDFLy G HVWUXFWXUHVHVSHFLDOV HQ REHUWXUHV IRUPDFLy GHWDSHWHV YHUWLFDOVL KRULW]RQWDOV IRUPDFLy GH
IRUDWVSHUHQFDVWDUPHFDQLVPHVFLQWDEDVHLWUDFWDPHQWGHMXQWHVLILQVDDUHVWHVOOHVWHV SHU SLQWDU
DL[t FRP OD SSGHUHIRUo GH SODQ[D G DFHU JDOYDQLW]DW GH PP GH JUXL[IL[DGD DOV PXQWDQWVGH
O HVWUXFWXUDDPEIL[DFLRQVPHFjQLTXHV SHU UHFRO]DPHQW G HOHPHQWV VDQLWDULV UDGLDGRUV PRELOLDUL LDO
WUHV7DQFDPHQWDPEJUDXGH UHDFFLy DOIRF GH FODVVH&VG VHJRQVGHWHUPLQDFLRQV GHO&7(6,
6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW




48$17,7$7





6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHFHOUDVFRQWLQXGHSODTXHVGHJXL[ODPLQDWWLSXVHVWjQGDUG $ SHU D
UHYHVWLUGHPPGHJUXL[LYRUDDILQDGD %$ DPEVXEMHFFLyGHEDUUDURVFDGDDOVRVWUH PLWMDQoDQW
HQWUDPDWRFXOWDPEVXVSHQVLySHUXQDDOojULDGHVRVWUH GH PFRPD Pj[LP ,QFORXSS GH IRU
PDFLyG HVWUXFWXUHVHVSHFLDOVHQREHUWXUHVIRUPDFLyGHIRUDWVSHUHQFDVWDULQVWDOāODFLRQV L UHPDWV SH
ULPHWUDOV6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW

P  7DOODIRFVVHFWRULW]DFLy

)RUPDFLyGHIUDQMDWDOODIRFVDPEXQGHVHQYROXSDPHQWPj[LPG XQPHWUHHQSRVLFLyKRULW]RQWDO R YHU
WLFDO LHQ LQWHULRUR H[WHULRU ,QFORX HVWUXFWXUD PHWjOāOLFD QHFHVVjULD DQFRUDGDHQVXSRUW UHVLVWHQW UH
YHVWLPHQWGHSODTXHVGHFDUWUyJXL[WLSXVUHVLVWHQWDOIRF ) HQFDGDFDUD GH PP GH JUXL[ IRU
PDFLyGHILQVDDUHVWHVMXQWHVHWFIUDQMD(,VHJRQVGHWHUPLQDFLRQV GHO &7(6,L DFDEDWSLQWDW
6HJRQVHVSHFLILFDFLRQVGHODGLUHFFLyIDFXOWDWLYDLGHOIDEULFDQW





727$/&$3,72/7$1&$0(176,',9,6Ò5,(6

P &HOUDVFDUWUyJXL[PP

P ,QFUHPHQW~OWLP DFDSDKLGUzIXJDFDUWUyJXL[

,QFUHPHQWSHOVXEPLQLVWUDPHQWGHO ~OWLPDSODFDDPE SURWHFFLy KLGUzIXJDDOV ORFDOV KXPLWV GLIHUHQFLDO
HQWUHSODFDDPESURWHFFLyKLGUzIXJDLSODFDQRUPDO 






X 5HJLVWUHFHOUDVFDUWUyJXL[[

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHUHJLVWUHSHU D FHO UDVGHSODTXHVGH JXL[ODPLQDWIRUPDW SHU PDUF L
SRUWHOODG DFHUJDOYDQLW]DWODFDWHQEODQFGHPLGD[FPWDQFDGHSDQ\ LGLVSRVLWLXVGHUHWHQFLy
FROāORFDWDPESHUILOHULDG DFHUJDOYDQLW]DW



X 5HJLVWUHFHOUDVFDUWUyJXL[[

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHUHJLVWUHSHUDFHO UDV GHSODTXHVGHJXL[ODPLQDW IRUPDWSHU SRUWHOOD
GH[FPDPEPDUFG DOXPLQLLIXOODGHSODFDJXL[ODPLQDWKLGUzIXJD + DPEXQJUXL[WRWDOGH
PPFRPDPj[LPWDQFDGHSUHVVLyLGLVSRVLWLXGHUHWHQFLyFROāORFDWDPE SHUILOHULDG DFHU JDOYDQLW]DW



P )RUP DFLyGHFDODL[DPESODTXHVGHJXL[ODP LQDWHQIDOVVRVWUH

6XEPLQLVWUDPHQWLIRUPDFLy GH FDODL[ SHULPHWUDO GH FHO UDV FRQWLQX GH SODTXHV GH JXL[ ODPLQDW WLSXV
HVWjQGDUG $ ILQVDPHWUHGH GHVHQYROXSDPHQW HQ KRULW]RQWDO LYHUWLFDODPESODFDGH  PPGH
JUXL[L YRUD DILQDGD %$  DPE VXEMHFFLy GHEDUUDURVFDGDDOVRVWUH PLWMDQoDQW HQWUDPDW RFXOW DPE
VXVSHQVLySHUXQDDOojULDGHVRVWUHGHPFRPDPj[LP ,QFORXSS GHIRUPDFLy G HVWUXFWXUHV HV
SHFLDOV HQREHUWXUHV IRUPDFLyGHIRUDWV SHU HQFDVWDU LQVWDOāODFLRQV UHPDWV SHULPHWUDOV LDUHVWHV QH
FHVVDULHV6HJRQVSOjQROGHGHWDOOLHVSHFLILFDFLRQVGHIDEULFDQW



P (QJXL[DWUHJOHMDWYHUWLQWKP

(QJXL[DW UHJOHMDWVREUH SDUDPHQWYHUWLFDO LQWHULRU D PG DOojULD FRP DPj[LPDPE JXL[ %
DFDEDWOOLVFDWDPEJXL[&VHJRQVODQRUPD81((1



P 3LQWDWVRVWUHVSLQWEDVHDTXRVD(FRHWLTXHWD,

3LQWDWHQ VRVWUHV SDUDPHQWKRULW]RQWDO R YHUWLFDO GH JXL[RFDUWUyJXL[DPESLQWXUD QDWXUDOGH EDVH
DTXRVDDPE XQLQGH[ &29 &RPSXHVWRV 2UJDQLFRV 9RODWLOHV  JO OOLXUH GH PHWDOOV SHVVDWV QL
VXEVWjQFLHVWz[LTXHVFDUFLQzJHQHV$PE(FRHWLTXHWDWLSXV,VHJRQVOHV QRUPHV,62 7LSXV 7,7$1
OLQHDYHUGHHFROyJLFDRVLPLODU $FDEDWOOLVDPEXQDFDSDVHJHOODGRUDLGXHVG DFDEDW FRORU DHVFR
OOLUSHUOD'),QFORXSSGHWUDFWDPHQWSUHYLGHMXQWHVDUHVWHVLHOHPHQWVLPLWMDQVDX[LOLDUVSHU DSOL
FDFLy
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P 3LQWDWHOHPHQWVPHWjOĂOLFVLJQLIXJDW











































P  6zFROG DOXP LQLODFDW

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHVzFROGHG DOXPLQLODFDWGHPPG DOojULDLGHPP GH JUXL[GH
FRORUOOLVDHVFROOLUSHU')FROāORFDWDPEDGKHVLX

3LQWDWGHELJDRSLODUG XQVROSHUILOG DFHU DO HVPDOWLJQtIXJ DPE FDSHVG LPSULPDFLy LJQtIXJD QHFHV
VDULHVSHUREWHQLUOHVPLFUHVVXILFLHQWVVHJRQVPDVVDLYLWDW GH SHUILO ,QFORXSUHSDUDFLyGHO VXSRUW PLW
MDQoDQWSROLPHQWQHFHVVDULRWUDFWDPHQWVXSHUILFLDO








P  5HPDWG DOXPLQLODFDW







P 5HYHVWLPHQWWDXOHUIHQROLF)250,&$&203$&7RHTXLY

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHUHYHVWLPHQWGHSDUDPHQWYHUWLFDOD  P G DOojULD FRP D Pj[LP
DPESDQHOOODPLQDWGHFRUDWLXG DOWDSUHVVLy+3/&*)WLSXV LJQtIXJL G DSOLFDFLy JHQHUDO GH  PPGH
JUXL[SHUD~VLQWHULRUVHJRQV81((1DPE XQDUHDFFLy DO IRF&VG FRPD PtQLP DFD
EDWOOLVDXQDFDUDDPEODPLQDWGHFRUDWLXLFRORUHVWDQGDUGDHVFROOLUSHUOD')LFDQWHOOVUHFWHV &ROāOR
FDWVREUHUDVWUHOOVGHIXVWDGHSLR'0 IL[DWV PHFjQLFDPHQWDO SDUDPHQW L VLVWHPD GHIL[DFLy GHO SD
QHOODOUDVWUHOODPEDGKHVLXHOjVWLFLPSULPDFLySUHYLD LFLQWDHVSHFLILFD SHOPXQWDWJH GH SDQHOOV IHQR
OLFV VREUH UDVWUHOOV 6LVWHPD6LND7DFN3DQHO GH 6,.$ R HTXLYDOHQW &ROāORFDFLy DPE MXQWD REHUWD
PPVHJRQVSUHVFULSFLRQVGHOIDEULFDQW ,QFORX SS GH UHPDWVSHULPHWUDOV L HQWUHJXHV PHUPHV OD
IRUPDFLyGHJDO]HVKRULW]RQWDOVDL[tFRPHOVPLWMDQVDX[LOLDUVG HOHYDFLyLPXQWDWJH






727$/&$3,72/5(9(67,0(176 

P 3DYLPHQWOLQzOHXP HQURWOOH

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHSDYLPHQWGHOLQzOHXPDPE FRPSRQHQWGHSROLXUHWj HQ URWOOH PDUFD
$5067521* R HTXLYDOHQW GH  PP GHJUXL[ KRPRJHQL DQWLHVWjWLFFDODQGUDW L FRPSDFWH HQ
FRORUOOLVDHVFROOLUSHUOD')WHQ\LWHQPDVVDDPELQFUXVWDFLRQVGH[LSV GHFRORUV FRPSRVW H[FOX
VLYDPHQWSHUROLGHOLQD]DIDULQDGHIXVWDSDUWLFXOHVGHVXURHQHOHYDW SRUFHQWDWJH SHU PLOORUDUO DwOOD
PHQWWqUPLF L O DEVRUFLy DF~VWLFD UHVLQHV LSLJPHQWV FRORUDQWV\ \XWH QDWXUDO &RHILFLHQWGLQjPLFGH
IULFFLyVHJRQV(1&ODVH'6$QWLEDFWHULDQRIXQJLFLGDDPEWUDFWDPHQW385 (&2 6\VWHP R
HTXLYDOHQWSHUPLOORUDODQHWHMDLLQFUHPHQWDUODUHVLVWqQFLDDOGHVJDVWLDO ~VG DOFRKROV L DOWUHV SURGXF
WHV DJUHVLXV &ROāORFDW DPEDGKHVLXDFUtOLF GH GLVSHUVLyDTXRVD VHJRQV LQGLFDFLRQV GHO IDEULFDQW  L
DPEMXQWDGHVHJHOODWWHUPRSOjVWLFVREUHSDVWDEDVHGH QLYHOODWGHO SDYLPHQW H[LVWHQW,QFORX SSGH
FRUGy GH VROGDGXUD FDQWRQHUV SDVWD DOLVDGRUDSHUILOV GH WUDQVLFLy WDOOV SHFHVHVSHFLDOV PHUPHV
MXQWSHULPHWUDOWDOOVLWUREDGHV$PEFHUWLILFDWGHSDYLPHQWHFROzJLFLELRGHJUDGDEOH 'HU EODXH (QJHO
R (FRHWLTXHWDWLSXV, VHJRQV OHV QRUPHV ,62 &RPSOHWDPHQWLQVWDOāODWVHJRQVSUHVFULSFLyGHO IDEUL
FDQW

5HPDWG DOXPLQLODFDWGHDPPG DPSOjULDPj[LPDLPPGHJUXL[GHFRORU HVSHFLDO FROāOR
FDWDPEIL[DFLRQVPHFjQLTXHV,QFORXODSUHSDUDFLySUHYLDGHOVXSRUW



,03257

/DSURSLHWDWGHOOLVFDPHQWGHOVSDYLPHQWVV KDG DFUHGLWDUDPEHOFHUWLILFDWG XQODERUDWRULG DVVDLJ G D
FRUGDPEOHVQRUPHV81((1 G DSOLFDFLy (Q WRW FDV DTXHVWV SDYLPHQWV FRPSOLUDQDPE O HVWDEOHUW
DO&RGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQDO DSDUWDW686HJXULGDDGH8WLOL]DFLyQ6HJXULGDGIUHQWH DO ULHV
JRGHFDLGDV
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3LQWDWGHSDUDPHQWYHUWLFDOGHJXL[RFDUWUyJXL[DPESLQWXUDQDWXUDO GHEDVHDTXRVDDPE XQLQGH[
&29 &RPSXHVWRV 2UJDQLFRV9RODWLOHV  JO OOLXUH GH PHWDOOV SHVVDWV QL VXEVWjQFLHV Wz[LTXHV
FDUFLQzJHQHV$PE(FRHWLTXHWDWLSXV,VHJRQVOHVQRUPHV,62 7LSXV 7,7$1 OLQHD YHUGH HFROyJLFD
RVLPLODU $FDEDWOOLVDPEXQDFDSDVHJHOODGRUD L GXHV G DFDEDWFRORUDHVFROOLU SHUOD') ,QFORX
SSGHWUDFWDPHQWSUHYLGHMXQWHVDUHVWHVLHOHPHQWVLPLWMDQVDX[LOLDUVSHUDSOLFDFLy



48$17,7$7



P 5HFUHVFXWGHPRUWHUGHDFP

5HFUHVFXWGHOVXSRUWSHUDSDYLPHQWV GH D  FPGHJUXL[ DPEPRUWHU GH FLPHQW DPE GRVLILFDFLy
GHNJPJUDQXORDPHWULDGHO jULGD  PP L QLYHOODFLy ILQDOGHO SDYLPHQW,QFORX IRUPDFLy G D
UHVWHVLMXQWHVGHGLODWDFLyQHFHVVjULHVHQVXSHUItFLHVGHPRGLPHQVLRQVVXSHULRUVGHP





P $wOODPHQWDP ESODTXHVGHOODQDP LQHUDOGHURFD

$wOODPHQW DPE SODFD UtJLGD GH OODQD PLQHUDO GH URFD WLSXV 367 G ,VRYHU R VLPLODU GHGHQVLWDW  D
 NJP GH  PP GH JUXL[ DPE FRQGXFWLYLWDWWqUPLFD  :P. L HVLVWqQFLDWqUPLFD !
P.:DPEUHYHVWLPHQW GH ILOP GHSROLHWLOqFROāORFDGDDPE IL[DFLRQVPHFjQLTXHV ,QFORX
UHSHUFXVVLyGHEDQGDSHULPHWUDOLVHJHOODWGHOVSDQHOOVDPEFLQWDSOjVWLFD



P  7DSDMXQWVSDYLPHQWDP SOHP PDFHULQR[LGDEOH

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHWDSDMXQWVGHSDYLPHQWSHUDMXQWGHPP G DPSOjULD PLWMDQD DPE
SHUILOGHQHRSUqLDFDEDWG DFHULQR[LGDEOHSHUD DOWHV VROāOLFLWDFLRQV FROāORFDWDPE IL[DFLRQVPHFjQL
TXHV,QFORXODSUHSDUDFLySUHYLDGHOVXSRUW



P  6HJHOODWGHMXQWILQVDPP G DP SOjULD

6HJHOODWGHMXQWHQWUHPDWHULDOVG REUDGHPPG DPSOjULDLPPGHIRQGjULDDPEPDVVLOOD GH SR
OLXUHWjPRQRFRPSRQHQWDSOLFDGDDPESLVWRODPDQXDO
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(OVPDWHULDOVKDXUDQGHGLVSRVDUG HWLTXHWDWJH&(VHJRQVHO3ODGH&RQWURO GH 4XDOLWDW OD QRUPDWLYD
YLJHQWLVHJRQVOHVLQGLFDFLRQVGHO'LUHFWRUG ([HFXFLyGHO 2EUD
/HVVXSHUItFLHVGHYLGUHFRPSOLUDQDPEHOQLYHOOG LPSDFWHHVSHFLILFDWD FDGD XQD GH OHVSDUWLGHV VH
JRQVODQRUPD81((1
(VIDUjXQPHVWUHMDPHQWGHWRWVHOVSDQ\V







































P 0DPSDUDYLGUH

6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHPDPSDUD YLGULDGD WLSXV %XVLQHVVGH3URWHFQLFVJOREDO R HTXLYDOHQW
IRUPDGDSHUSHUILODULDRFXOWDG DOXPLQLH[WUXVLRQDWLSHUILODULDYLVWDHQDOXPLQLDQRGLW]DW SODWD PDWH DPE
DOORWMDPHQWSHUYLGUHODPLQDUDPEOjPLQDGHEXWLUDOWUDQVSDUHQWGHPLGDLJXDOD OHV SRUWHV DPE
HOVFDQWHOOVYLVWRVHQ39&GHPPLSHUILOSHULPHWUDOWLSXVVzFRORFXOW*UXL[WRWDOGHODPDPSDUD 
PP$WHQXDFLyDOVRUROOGHG%ODSDUWYLGULDGD3DQHOOV IL[DWV D O HVWUXFWXUD PLWMDQoDQWVLVWHPDGH
IL[DFLyG DOXPLQLDPEMXQWDG HVWDQTXHwWDWGHQHRSUqGHPPGHJUXL[,QFORXHOVHJHOODWGH O HVWUXFWXUD
LHOVSDQHOOVSHFHVHVSHFLDOVLSHFHVGHUHPDWSHUGHL[DUKRWRWDOPHQW PXQWDW &ODVVLILFDFLyGHSUHV
WDFLRQV; < =VHJRQVQRUPD81( (1 FODVVLILFDFLy&(  SHU YLGUH ODPLQDUDPEEXWLUDO
%&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODGDVHJRQVSOjQROVGHGHWDOO



X 0zGXOSRUWDPDPSDUD[

6XEPLQLVWUDPHQWL PXQWDWJHGHPzGXO GH SRUWD GH PDPSDUD WLSXV %XVLQHVVGH3URWHFQLFV JOREDO R
HTXLYDOHQWGHPLGHV[FPIRUPDGD SHUPDUF G DOXPLQL HQ FRORU DQRGLW]DWSODWDPDWHL IXOODGH
SRUWDHQPHODPLQDDPEXQJUXL[WRWDOGHPP)XOOD GH SRUWD DQFRUDGD DPDUFPLWMDQoDQW WUHV IURQ
WLVVHV,QFORXSRPRSDQ\GHFRSLFODXDPEPHVWUHMDPHQWGHSDQ\IHUUDWJHVPDQHWHVWRSDOODPE IL
[DFLy PHFjQLFDVLVWHPHV GH UHWHQFLy L PROOHV GHWDQFDPHQW DPRUWLW DXWRPjWLFHWF *UXL[ WRWDO GHO
PzGXOPP&ODVVH%6G&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODGDVHJRQVSODQROVGHGHWDOO



X 0XQWDQWYHUWLFDO[SODWDPDWH

6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHPXQWDQWYHUWLFDOWXE[PPDOXPLQLHQSODWDPDWHDPE WDUMD HOHF
WULILFDGDDO FRVWDWGH OHV SRUWHVR FDQWRQDGHVSHU HQFDVWDU PHFDQLVPHV L TXH SHUPHWLQ HO SDVG LQV
WDOāODFLRQV,QFORXVHJHOODWGHO HVWUXFWXUDLSDQHOOVSHFHVHVSHFLDOVLSHFHVGHUHPDWSHU GHL[DUKRWR
WDOPHQWPXQWDW*UXL[WRWDO[PP&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODWVHJRQVSODQROVGHGHWDOO



X 3RUWDWDOODIRFVGHGRVIXOOHVEDWHQWV

6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHSRUWDWDOODIRFVPHWjOāOLFD(,& GH GXHV IXOOHV EDWHQWV SHUD XQD
OOXPGH[FPSUHXDOWDPEWDQFDDQWLSjQLF,QFORXODUHWLUDGD GHOD SRUWD H[LVWHQW L WUDQVSRUW D
DERFDGRU&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODGDVHJRQVSODQROVGHGHWDOO



X 3RUWDWDOODIRFVG XQDIXOODEDWHQW

6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHSRUWDWDOODIRFVPHWjOāOLFD (,& G XQD IXOOD EDWHQW SHU DXQD OOXP
GH[FPSUHXDOWDPEWDQFDDQWLSjQLF,QFORXODUHWLUDGDGHODSRUWDH[LVWHQWL WUDQVSRUW D DER
FDGRU&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODGDVHJRQVSODQROVGHGHWDOO
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6XEPLQLVWUDPHQWL FROāORFDFLy GH OOXP GHFRUDWLX HQFDVWDEOH WLSXV GRZQOLJKW DPE OHGV PRGHO 0,1,
.20%,&%5,*+71:GH/$03 UHI RHTXLYDOHQW'LIXVRU LQWHULRU HQPHWDFULODW RSDO
HVSHFLDOSHUDOHGLUHIOHFWRUPHWDOāOLW]DWEULOODQWGLVLSDGRUG DOXPLQLLQMHFWDWLVLVWHPD GH VXEMHFFLy WLSXV
725.,7GHIjFLOLQVWDOāODFLy0RGHO&2%DPEWHPSHUDWXUDGHFRORUEODQFQHXWUHLHTXLSHOHFWUzQLFLQ
FRUSRUDW $PE JUDXGH SURWHFFLy ,3&ODVVH G DwOODPHQW ,, (QFDVWDW D IDOV VRVWUH &RPSOHWDPHQW
LQVWDOāODW



X /OXP P RGXODUHQF[3/$7*35,60$7,&/$03HTXLY:/('

/OXPGHFRUDWLXHQFDVWDEOHPRGXODUGH[ FPDPEOHGV PRGHO3/$7 * 35,60$7,& 1: :+
GH/$03 UHI RHTXLYDOHQWGH:GHSRWqQFLDIOX[ OOXPLQyVGHOHV OjPSDGHVGH 
OPIDEULFDGDHQDFHUSLQWDW EODQF PDWH DPE GLIXVRUSULVPjWLF GH SROLFDUERQDW 0RGHO SHU /('0,'
32:(5DPEWHPSHUDWXUDGHFRORUEODQFQHXWUHLHTXLSHOHFWUzQLFLQFRUSRUDW$PEXQ JUDX GH SURWHF
FLy,3&ODVVHG¶DwOODPHQW,,(QFDVWDWDIDOVVRVWUH,QFORXDFFHVVRULVGHVXSRUWLHQWUHJXHV&RP
SOHWDPHQWLQVWDOāODW



X 'RZQOLJKW022'<&25(::)/

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHOOXPGHFRUDWLXHQFDVWDEOHWLSXVGRZQOLJKW DPE OHGV PRGHO 022'<
&25(::)/GH/$03 UHI  R HTXLYDOHQW )DEULFDW HQ LQMHFFLy G DOXPLQLDPE WUDFWD
PHQWGHFDWDIRUHVLV0RGHO&2%DPEWHPSHUDWXUDGHFRORU. LHTXLS HOHFWUzQLF LQFRUSRUDW 5H
IOHFWRU)ORRG$PEJUDXGHSURWHFFLy,3&ODVVHG DwOODPHQW,,,QFORX'RZQOLJKW HQFDVWDEOH TXDGUDW
IL[HPRGHO022'<5()64:+GH/DPSIDEULFDW DPE SROLFDUERQDW ODFDW DFDEDW EODQF WH[WXULW]DW
(QFDVWDWDIDOVVRVWUH&RPSOHWDPHQWLQVWDOāODW
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X 7DXOHOOLP REOHG DFFpV




































P $MXWVLQVWDOĂODFLyYHXLGDGHV

X $MXWVFROĂORFDFLyPDPSDUHV

$MXWVGHSDOHWHULDSHUODFROāORFDFLyGHIXVWHULHVSHUXQLWDW DMXVWLILFDU




P 0LUDOOEDQ\V



0LUDOOGHOOXQDDFRORULGDGHPPGHJUXL[FROāORFDWIL[DWPHFjQLFDPHQWVREUHHOSDUDPHQW

P $MXWVLQVWDOĂODFLyLQFHQGLV

$MXWVGHSDOHWHULDSHUODLQVWDOODFLyGHYHXLGDGHVSHUPG DIHFWDFLyG REUD DMXVWLILFDU






3$ $FFHVVRULVEDQ\V



0LUDOOGHOOXQDDFRORULGDGHPPGHJUXL[FROāORFDWIL[DWPHFjQLFDPHQWVREUHHOSDUDPHQW

X $MXWVFROORFDFLyHTXLSDP HQW

$MXWVGHSDOHWHULDSHUODFROāORFDFLyG HTXLSDPHQWSHUXQLWDW DMXVWLILFDU






P  7DXOHOOHVSDLPLJGLD
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6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHWDXOHOOGH UHVLQHVVLQWqWLTXHVWHUPRHQGXULEOHV UHIRUoDGDDPEILEUHVGH
IXVWD+3/GHPPGHJUXL[L FP G DPSOjULD DPE FDQWHOOV ELVHOODWV,QFORX IL[DFLyD HVWUXFWXUD
PHWjOāOLFDGHEDVHDPEFDUJROVLVzFROGHOPDWHL[PDWHULDO&RORUVDGHILQLUSHUOD')
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6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHWDXOHOOG DWHQFLyDOS~EOLFHQ]RQDG DFFpV ,QFORXWDXOD HQ/ GH PLGHV
DSUR[LPDGHV[FPL[LIURQWDOGHWDXOHU GHPP [DSDW DPE ODPLQDW HVWUDWLILFDW GHFRUDWLX
G DOWDSUHVVLyDGXHVFDUHVDPEFDQWHOOVGHOOLVWyGHIXVWDPDVVLVVDLPRVWUDGRUVXSHULRUGH IXVWD FRQ
WUD[DSDGDGHPPGHJUXL[ DFDEDGD DPE ODPLQDW HVWUDWLILFDWGHFRUDWLX G DOWD SUHVVLy DGXHVFDUHV
DPEVXSRUWVODWHUDOVGHOPDWHL[PDWHULDO&RORUVDGHILQLUSHUOD'),QFORXVzFROGH [DSD G DFHU LQR
[LGDEOH6HJRQVSODQROGHGHWDOO
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&RUWLQDHQUROODEOHWLSXVEDQGDOX[RVLPLODUGHDPG DPSOjULDGHWHL[LWGHSROLpVWHUG DOWDWHQDFLWDW
EODQFL UHFREULPHQWGH39& LJQtIXJ L GH  P G DOojULDPj[LPD DPE VLVWHPD G DFFLRQDPHQW DPE
FDGHQHWDJXLHVG DOXPLQLFROāORFDGDDPEIL[DFLRQVPHFjQLTXHV,QFORXWRWHOQHFHVDULSHU D ODVHYD
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1HWHMDJHQHUDOG REUDPHVXUDGHVSHUP FRQVWUXwW ,QFORX SSGHIDoDQHV SDUHWVVRVWUHVEDOFRQV
WHUUDWVDVFHQVRUVJDUDWJHWUDVWHUVYLGUHVSHUVLDQHVIXVWHULHVVDQLWDULV



P  9LQLODXWRDGKHVLXVHQ\DOLW]DFLyYLGUHV

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGHYLQLODXWRDGKHVLXHQ WUHVIUDQJHVGH FP VHSDUDGHV  FP HQ ]R
QHVYLGULDGHVSHUVHQ\DOLW]DFLyGHYLGUHGHIRUPHVUHFWDQJXODURFLUFXODUVDGHILQLU SHUOD')FRP
SOHWDPHQWFROāORFDW



SD 3DUWLGDSUHYLVLyLPSUHYLVWRV

3DUWLGDGHSUHYLVLyG LPSUHYLVWRVG REUDDMXVWLILFDU
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