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1.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.1.1

INTRODUCCIÓ

1.1.1.1 Objecte del projecte:
L’objecte del projecte consisteix en descriure les obres necessàries per tal de poder acabar i donar l’ús
administratiu que li pertoca, al nou edifici de l’ajuntament de Castellfollit de la Roca.
1.1.1.2 Ordre de redacció del projecte:
L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca ha encarregat a l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell
Comarcal de la Garrotxa, la redacció del projecte de realització de les obres necessàries per tal
d’acabar l’edifici del nou ajuntament; acabant les obres que manquen per poder donar l’ús administratiu
a l’edifici.
1.1.1.3Antecedents:
L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca va realitzar un concurs per tal de determinar els tècnics
projectistes del nou edifici seu de l’ajuntament. L’any 2007 s’entrega a l’Ajuntament una còpia d’aquest
projecte executiu. Per tal de poder tramitar subvencions i aconseguir executar aquest projecte es
separar en dues fases. Una primera fase subvenciona de la Generalitat de Catalunya, del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya actuació 2005/403 dins el Programa General (PG), el Programa
Específic municipis petits (MN), i Programa específic de Coop. Municipal de la Diputació de Girona
(DG); amb final d’obra en data 15 de juny de 2010; i una segona fase també subvencionada per la
Generalitat de Catalunya, del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya actuació 2009/444 dins el
Programa General (PG), el Programa de dinamització i equilibri territorial (ET), i Programa específic de
Coop. Municipal de la Diputació de Girona (DG); que no es va acabar del tot; les obres estant aturades
des de l’any 2013 per culpa d’uns litigis. Les obres que falten per tal de poder acabar l’edifici, i així
poder-li donar l’ús administratiu. Aquest nou projecte defineix, descriu i valora totes aquestes obres. Per
tal de poder determinar al punt de partida d’aquesta nova fase, s’ha realitzat una acta notarial que
acredita amb fotografies l’estat actual de la construcció en data 2 de desembre de 2016, pel notari
d’Olot Angel Arregui Laborda. (s’adjunta en l’annex 2.4)
1.1.2

AGENTS

1.1.2.1Promotor:
Dades de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca
.- NIF: P1705100D
.- Adreça: Ctra. D’Olot, 29
.- Telèfon: 972 294003

1.1.2.2 Projectista:
.- Anna Baldó Sánchez, arquitecta col·legiada núm.16.309-05, membre de l’Àrea d’Urbanisme i
Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa.
1.1.2.3 Altres tècnics que intervenen en la redacció del projecte:
.- Rafel Planas Mayolas, arquitecte tècnic col·legiat núm.1.081, membre de l’Àrea d’Urbanisme i
Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa.
.- Josep Martin Jutglar, enginyer tècnic industrial, col·legiat núm.10.109, i tècnic superior en seguretat i
salut.
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1.1.3

INFORMACIÓ PRÈVIA

1.1.3.1 Antecedents i condicionants de partida:
Aquest projecte descriu les obres que manquen per tal de donar per acabat el projecte original del “Nou
ajuntament de Castellfollit de la Roca”, projectat pels arquitectes Rosa Rull Bertran i Manuel Bailo
Esteve (ADD+).
Actualment l’edifici es troba en una fase molt avançada d’obra, les mancances d’obra més importants
són: l’accés adaptat en planta semisoterrani, porta d’entrada i replà d’accés d’aquesta planta, la
urbanització dels voltants de l’edifici per tal de lligar-lo amb la Plaça Sant Roc, remats perimetrals de
coberta, lavabo de la planta segona, portes interiors dels diferents despatxos, acabats del paviment i
pintat de parets, trasllat de comptadors i quadres, la instal·lació parcial de lluminàries, finalització del
cablejat de xarxa de telefonia i informàtica, i la posta apunt de la resta d’instal·lacions de climatització,
ascensor, seguretat i baixa tensió amb els tràmits de legalització corresponents. I altres petites feines
per arranjar diferents obres puntuals de remat en diferents punts de l’edifici.
1.1.3.2 Dades d’emplaçament :
L’edifici es troba situat a la Plaça Sant Roc, 1. Es tracta d’un edifici cantoner format per una planta
semisoterrani, planta baixa, dues plantes pis i un espai sota-coberta.
1.1.3.3 Entorn urbanístic:
L'edifici està situat en sòl urbà, disposant de tots els serveis bàsics que determina el Text Refós de la
Llei d’urbanisme de Catalunya. L’edificació té forma irregular i és situat entre la Plaça Sant Roc, el
carrer Nou i l’aparcament de Ca La Paula, i adjacent al conjunt edificatori superior, amb façana a la
Carretera de Girona-Olot.
1.1.3.4Normativa urbanística aplicable:
Actualment el municipi de Castellfollit de la Roca disposa de la següent normativa urbanística que
afecta l’àmbit d’aquest edifici:
- Normes Subsidiàries del terme municipal de Castellfollit aprovades definitivament per la
Comissió Territorial d’urbanisme de Girona en data 11-06-1997. DOGC de 24-12-1997.
- Text refós de la normativa urbanística de les Normes Subsidiàries de Castellfollit de la Roca
aprovat per la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona en data 03-11-2005. DOGC
núm.4610, de 07-04-2006.
- Modificació puntual número 24 de les Normes Subsidiàries d’adequació de les NNSS al Pla
especial de protecció del nucli antic (inclou sis modificacions). Aprovat definitiva per la
Comissió Territorial d’urbanisme de Girona en data 27/05/2016. Pendent de la seva publicació
Segons determinacions del planejament vigent i del planejament pendent de publicació l’edifici es troba
situat en sòl urbà qualificat com a sistema d’equipaments administratiu.
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1.1.3.5 Població i necessitat:
Actualment el municipi de Castellfollit de la Roca té una població de 992 habitants i una superfície de
0,67 Km2.
L’acabament de les obres de l’edifici, suposarà un benefici per tota la població de Castellfollit de la
Roca. Actualment la seu de l’ajuntament es troba situat en planta pis, en un edifici sense ascensor.
1.1.3.6 Dades de l’edifici:
Aquest nou edifici es va plantejar tenint en compte la seva situació respecte el municipi i el territori, per
tal de donar una continuïtat de les visuals a través de l’edifici i recuperació del basalt amagat sota la
superfície.
L’edifici proposat es pot entendre com un conjunt de petites plataformes que travessen l’espai de
l’ajuntament a diferents alçades, mirant de costat a costat alhora que es prolonguen més enllà en forma
de visuals cals el paisatge. La geometria de la planta, emfatitza encara més aquesta situació
transversal de l’edifici, acotant mitjançant les façanes laterals, doblegades cap a dintre, els espais
interiors privilegiats a on es creuen les visuals.
Una d’aquestes plataformes s’enfonsa sota el nivell del carrer i ens força a deixar veure el basalt
amagat sota la superfície. Pujar la pedra per l’interior de les parets laterals ens provoca a mirar cap a
dalt a través dels forats que van deixant els encreuaments de les plataformes, donant-nos una sensació
de profunditat; un altre manera de relacionar-se amb la cinglera basàltica, des de dintre.
1.1.3.7 Programa de necessitats:
Les actuacions que es preveuen realitzar són:
.- urbanització perímetre edifici, construcció de 3 graons i soterrament de línies, arquetes i
paviments amb la plaça Sant Roc.
.- condicionament dels remats perimetrals de coberta i carener.
.- subministrament i col·locació de fusteries interiors, portes despatxos i armaris i porta d’accés
exterior en planta semisoterrani.
.- lavabo en planta segona, enrajolat i col·locació d’aparells sanitaris i accessoris complerts per
lavabo de minusvàlids i completar la xarxa d’aigua
.- trasllat de quadres, col·locació de lluminàries pendents i acabats de la instal·lació de baixa
tensió, en planta altell i quadre de comptadors
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.- posada en marxa de la instal·lació de climatització.
.- subministrament de switch i finalització del cablejat d’informàtica i telefonia.
.- instal·lació de seguretat, alarma d’incendis, alarma d’intrusió, circuit tancat de televisió i
extintors i rètols de seguretat i senyalització
.- legalitzacions i autoritzacions de les instal·lacions.
.- pintat de parets, sostres i estructura metàl·lica.
1.1.3.8 Resum d'estudis tècnics precedents:
El projecte s’ha redactat tenint en compte el projecte del “Nou ajuntament de Castellfollit de la Roca”,
dels arquitectes Rosa Rull Bertran i manuel Bailo Esteve (ADD+), el març de 2007.
1.1.4

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

1.1.4.1 Descripció general de l’edifici:
Distribucions i usos de les diferents plantes de l’edifici, a la planta soterrada s’accedeix directament des
del carrer amb una petita rampa, en aquesta planta es deixaran buits i sense acabar, els espais que no
formen part de la distribució de l’edifici, per tal que més endavant es pugui donar l’ús que es vulgui i es
puguin realitzar les obres corresponents. A la resta de plantes, planta baixa on hi trobem la sala de
sessions que pot tenir diferents usos públics, plantes primera i segona amb diferents despatxos, i una
planta sota-coberta amb aprofitaments de les zones amb alçada de la coberta inclinada, destinada a
temes més d’arxiu.
D’aquesta manera, el programa resultant, es distribueix de la següent manera, entenent que la
distribució de cada planta, és un sistema flexible de distribució d’usos.
Planta Semisoterrani:
Accés secundari, amb itinerari accessible, espais sense ús.
Planta Baixa:
Accés principal, Sala de Plens-Multi usos
Planta Primera:
Recepció, Administració, Sala d’Espera, Secretaria, Sala de Reunions i Despatx Alcaldia.
Planta Segona:
Jutjat de Pau, Urbanisme, Grups Polítics, Serveis.
Planta Sota-coberta:
Arxiu i instal·lacions.
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1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
1.2.1 OBRA DE PALETA
Les obres de paleta a realitzar són les següents:
- Aportació de material granular al parterre de la façana nord, a l’espai entre l’edifici i les escales
que donen accés als pisos de Ca la Paula, es realitzarà una extracció de la capa vegetal, es
col·locarà una capa protectora de geotèxtil i s’escamparà material granular de color fosc,
semblant al color del basalt.
- Paret amb peces ceràmiques tipus totxana per la construcció de la barana de protecció de
l’escala de la planta sota coberta, col·locada amb morter
- Enderroc envans del tancament provisional de la planta semisoterrani.
- Tancament de la zona de distribució i entrada a la planta baixa, amb paret de “gero” amb
arrebossat per les dues cares amb acabat remolinat
- Construcció de llosa d’escala de la zona d’entrada, els últims tres graons, fins a la cota de la
plaça, amb formigó HA-25-IIa i acer B-500-SD
1.2.2 COBERTA
- Remats perimetrals dels coronaments de la coberta, amb planxa d’alumini preformada de 80cm
de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques. Aprofitant aquest muntatge es
desmuntaran els elements de protecció subjectats al forjat, col·locats en fase de construcció de la
coberta.
- Fixació d’una línia de vida horitzontal a la part alta del carener formada per dos punts de fixació
als extrems i una cable d’acer de tensor de 16ml.
- Desmuntatge del carener format per peça de fusta i remat d’acer, i posterior muntatge d’un nou
carener amb perfil d’acer i planxa d’alumini.
1.2.3 REVESTIMENTS
- Enrajolat del lavabo de la planta segona amb rajola ceràmica esmaltada de format petit, aferrada
amb ciment cola especial guix.
- Col·locació del paviment i el sòcol de terratzo a la planta semi-soterrani, al distribuïdor interior.
També es realitzarà el rebaix i polit de la seva superfície.
- Paviment de formigó imprès amb fibres de polipropilè a la rampa d’accés a la planta semi
soterrani, amb estampat de lloseta imitació tova, color fosc.
- Col·locació de pedra artificial amb peça gran de graons, igual que els existents, col·locats amb
morter mixt.
- Enguixat manual a bon ull paraments verticals, amb acabat lliscat i formació d’arestes amb
angles vius.
- Fals sostre format per perfils en "U" de 40x40x40mm d'acer fixats mecànicament a subestructura
formada per tubs d'acer fixats mecànicament a subestructura formada per tub d'acer de 40x40
amb muntants verticals fixats al sostre. (al distribuïdor de la planta semisoterrani i voltants del
llums d’emergència de cada planta).
- Remat perimetral d'alumini color plata al perímetre del fals sostre, format per planxa plegada de
40cm de desenvolupament amb 4 plecs, amb fixació mecànica.
1.2.4 SERRALLERIA
- Portes de xapa galvanitzada de 1,2-1,5mm (marc i fulla) sota escala d'entrada 2(140x140cm) per
armari de comptadors. Inclou panys i claus i pintat de les portes amb color fosc.
- Passamans de baranes d'acer inoxidable de diàmetre 40mm amb platines de connexió a
parament, fixat mecànicament.
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barana horitzontal o inclinada d'acer inoxidable, de 110 cm d'alçada, formada per brèndoles
verticals disposades cada 10 cm. (no escalable), ancorada.

1.2.5 FUSTERIA
- Peça de remat del mur cortina de façana, formada amb perfilaria d'alumini tipus planxa color
plata, fixada als muntants existents.
- Porta exterior d'alumini de 110x260cm, amb sòcol d'un full apertura exterior amb vidre 4+4/10
Negra/4+4 de la sèrie 3500 amb R.P.T. en anoditzat plata mate. amb marc de tub d'acer
galvanitzat de 50x50mm.
- Porta corredera de DM pintat amb dimensions 100x250cm, amb color a decidir per la DF,
totalment acabada. Inclou pany i clau, i tot el petit material necessari pel seu muntatge.
- Porta corredera 158x254cm formada per marc de tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit
amb tancament d'alumini "deployé" de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat de dues
llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color standard, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini.
- Porta practicable 100x254cm formada per marc de tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit
amb tancament d'alumini "deployé" de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat de dues
llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color standard, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini.
- Porta corredera 100x254cm formada per marc de tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit
amb tancament d'alumini "deployé" de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat de dues
llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color standard, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini.
- Subministra i col·locació de porta practicable i amb part superior i lateral fixe 130x254cm
(80+50cm), formada per marc de tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit amb tancament
d'alumini "deployé" de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat
de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A,
unides amb butiral de color standard, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
- Porta practicable de fusta pintada amb dimensions 90x250cm, amb color a decidir per la DF,
totalment acabada. Inclou pany i clau.
- Porta corredera de fusta pintada amb dimensions 100x250cm, amb color a decidir per la DF,
totalment acabada. Inclou sistema de tancament interior.
- Portes d’armari registrable, format per portes amb DM pintat, amb pany i clau.
- Tirador de portes d'accés a l'edifici, amb alumini color plata mate.
1.2.6 ELECTRICITAT
- Acabats de la instal·lació elèctrica a la planta altell, amb la col·locació de canaletes i cablejats
per a llums del sostre i endolls i inf./tel. dels laterals.
- Repàs i marcatge dels cablejats en els diferents quadres, completar l’etiquetatge i fer proves de
continuïtat, terres i funcionament de les proteccions. Inclou la comprovació del funcionament i
reparació (si s’escau) de llums, llums d’emergència i demés elements ja instal·lats.
- Subministrament de cablejat de la derivació individual des del quadre general situat a la planta
baixa fins al quadre de comptador.
- Finalització de la col·locació de les lluminàries pendents (aplics de paret, downligths, penjades
de sostre i penjats decoratius).
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Instal·lació del quadre de comptador i agrupació de subministraments de 400 V i escomesa fins a
caixa de 400V de distribuïdora.
Trasllat dels dos quadres d’enllumenat del carrers i la carretera amb l’escomesa pel quadre de
230 V i la reconnexió de les diferents línies.
Treballs de distribuïdora elèctrica per la conversió soterrada i definitiva de la línia de distribució
existent.
Obra civil necessària pel soterrament de la línia de distribució de BT i també de les escomeses i
la perllongació de les línies d’EP pel desplaçament dels quadres i reposició de l’emplaçament
actual.

1.2.7 CLIMATITZACIÓ
- La instal·lació està formada per una bomba de calor aire-gas de 56 kW i fancoils a les diferents
dependències. Es farà la posada en marxa de la instal·lació de climatització. Inclou la prova
d'estanqueïtat, detecció de possibles fugues i la reparació, la recàrrega de gas R410A, les proves
de funcionament, programació i traspàs de coneixements del sistema de funcionament, entrega
de croquis del sistema de funcionament i connexionat dels equips. Inclou tots elements
necessaris per la posada en marxa i funcionament.
- També es disposa d’un sistema de recuperació de calor, que caldrà posar en servei.
1.2.8 AIGUA I SANITARIS
- Es completarà la instal·lació d’aigua, amb el connexionat a la xarxa i instal·lació de comptador i
clau de pas.
- Es finalitzarà la instal·lació amb la col·locació d’un termo elèctric de 50 l per l’ACS.
- Subministrament i col·locació dels sanitaris, lavabos i abocador, amb aixetes.
- Subministrament i col·locació de miralls, bobines de paper, suports i accessoris per lavabo de
minusvàlids.
1.2.9 INFORMÀTICA I TELEFONIA
- Es completarà el cablejat informàtic/telefònic existent amb la col·locació dels terminals i
connectors, amb la certificació del correcte funcionament.
- Es subministrarà l’armari de rac mural de 25U de doble cos amb 3 swtich de 48 ports, i els
connectors.
1.2.10 SEGURETAT
- Es completarà la instal·lació d’alarma d’incendis, amb la instal·lació de la centraleta, la
col·locació dels detectors de fums i les sirenes. Es realitzarà la posada en funcionament.
- Es completarà la instal·lació de l’alarma d’intrusió, amb la instal·lació de la centraleta, dos teclats,
sirenes, els detectors, amb els corresponents cablejats. Es realitzarà la posada en funcionament
- Es col·locaran els extintors amb les rètols corresponents, així com la retolació de recorreguts de
sortida de les diferents plantes.
- S’instal·larà un sistema de circuit tancat de televisió pel control dels accessos de la planta baixa i
semisoterrani des de la zona d’oficines de la primera planta, format per 3 càmeres, sistema de
gravació i dos monitors. Inclou el cablejat, muntatge, la posada en funcionament i legalització
segons LPD i rètols d’avis.
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1.2.11 LEGALITZACIONS I AUTORITZACIONS
- Es redactarà el projecte elèctric de baixa tensió per la posada en funcionament de la instal·lació.
Inclou els tràmits i despeses d’inspecció inicial per part d’entitat de control.
- Es redactarà el projecte de climatització per la posada en funcionament de la instal·lació. Inclou
els tràmits i despeses d’inspecció inicial per part d’entitat de control.
- Es redactarà el projecte d’activitats per tramitar el permís d’obertura.
- Es realitzarà la posada en servei de l’ascensor i legalització corresponent (a càrrec de l’empresa
que el va instal·lar)
1.2.12 PINTURA
- Pintura plàstica llisa aplicada amb corró sobre guix, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
- Pintura al silicat aplicada amb corró sobre ciments o derivats.
- Pintura a l'esmalt poliuretà aplicada amb brotxa sobre ferro o acer. Inclou pinta previ amb pintura
antioxidant
- Aplicació de doble capa de resina epoxi S/D d'alta resistència, color a escollir per la D.F. Inclou
polit i aspiració de paviment, reparació de zones malmeses amb morter epoxi i sallat de fissures
amb massilla epoxi. Per l’arranjament i acabat de la superfícies del paviment de totes les plantes.
1.2.13 RETOLACIÓ, SEGURETAT OBRA I VARIS
- S’instal·laran els rètols general de l’edifici cada planta amb les diferents dependències, a
l’ascensor i recorreguts.
- S’instal·laran els rètols individuals de cada dependència i vinils informatius a les portes de vidre.
- S’efectuarà una neteja general de tots els vidres i aluminis, tant per dins com per fora, i vidres
d’escala i entrada. Amb sistema tradicional i amb perxa telescòpica en zones de difícil accés o
elevades.
- S’efectuarà una neteja general de terres, lavabos, rajoles, sanitaris i exteriors de l’edifici.
- Es realitzarà el corresponent pla de seguretat, coordinació amb els diferents subcontractisttes i
compliment del requisits de la LPRL.
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1.3 COMPLIMENT DE NORMATIVES D’APLICACIÓ:
1.3.1 COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ:
L’obra està parcialment dins l’àmbit del CTE ja que es tracta d’una obra de reforma. L’aplicació del CTE
es realitza únicament a la part afectada per l’obra, deixant la resta amb els condicionants actuals de
què disposa.
DB-SI
DB-SI 1- Propagació interior

No és d’aplicació

DB-SI 2- Propagació exterior

No és d’aplicació

DB-SI 3- Evacuació d’ocupants

No és d’aplicació

DB-SI 4- Detecció, control i extinció

No és d’aplicació

DB-SI 5- Intervenció de bombers

No és d’aplicació

DB-SI 6- Resistència a foc de l’estructura

No és d’aplicació

DB- SU
DB-SU 1- Seguretat enfront al risc de caigudes

No és d’aplicació

DB-SU 2- Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxada

No és d’aplicació

DB-SU 3- Seguretat enfront al risc d’immobilització en recintes tancats

No és d’aplicació

DB-SU 4- Seguretat enfront al risc causat per il.luminació inadequada

No és d’aplicació

DB-SU 5- Seguretat enfront al risc causat per situació amb alta ocupació

No és d’aplicació

DB-SU 6- Seguretat enfront al risc d’ofegament

No és d’aplicació

DB-SU 7- Seguretat en front al risc causat per vehicles en moviment

No és d’aplicació

DB-SU 8- Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp

No és d’aplicació

DB-HE
DB- HE 1- Limitació de la demanda energètic

No és d’aplicació

DB-HE 2- Rendiment de les instal·lacions tèrmiques

No és d’aplicació

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

No és d’aplicació

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

No és d’aplicació

DB-HE 5- Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

No és d’aplicació

DB-SE
DB- SE AE- Accions a l’edificació

No és d’aplicació.

DB-SE C- Fonaments

No és d’aplicació

DB- SE F- Fàbrica

No és d’aplicació

DB- SE M- Fusta

No és d’aplicació

DB-SE A- Acer

No és d’aplicació

DB-HS
DB- HS 1- Protecció enfront la humitat

No és d’aplicació

DB-HS 2- Eliminació de residus

No és d’aplicació

DB- HS 3- Qualitat de l’aire interior

No és d’aplicació

DB-HS 4- Subministrament d’aigua

No és d’aplicació

DB-HS 5- Evacuació d’aigües residuals

No és d’aplicació

DB-HR
DB-HR
Z:\0-PROJECTES\0-2015\PROJECTES_15\2831-15

No és d’aplicació
Acabament

ajuntament

Castellfollit-CASTELLFOLLIT\2831-15

Memòria\2831_15_mem.doc ........................................................................................................Pàgina 12 de 227

1.3.2 NORMATIVES BÀSIQUES APLICABLES:
Àmbit general
Ley de Ordenación de la Edificación.
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a
l’any 2003. art. 105
Codi Tècnic de l’Edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)
Requisits bàsics de qualitat
REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT
Funcionalitat
Normativa en funció de l’ús: Habitatge
Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges
D 282/91 (DOGC: 15/1/92)
Llei de l'habitatge
Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92)
Llibre de l'edifici
D 206/92 (DOGC: 7/10/92)
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de conservació dels
edificis d'habitatges
D 158/97 (DOGC: 16/7/97)
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04)
Accessibilitat
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91
D 135/95 DOGC: 24/3/95
Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels
espais pública urbanitzats i edificacions
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007)
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CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT
Seguretat estructural
CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Seguretat en cas d’incendis
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Seguretat d’utilització
CTE DB SU Seguretat d’Utilització
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT
Estalvi d’energia
CTE DB HE Estalvi d’Energia
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE)
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
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HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells

Salubritat
CTE DB HS Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Protecció enfront del soroll
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios
O 29/9/88 BOE: 8/10/88
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002
Ley del ruido
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Sistemes estructurals
CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 Resistència i estabilitat
SE 2 Aptitud al servei
SE AE Accions en l’edificació
SE C Fonaments
SE A Acer
SE M Fusta
SE F Fàbrica
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres
d’edificis d’habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con elementos
prefabricados
Z:\0-PROJECTES\0-2015\PROJECTES_15\2831-15

Acabament

ajuntament

Castellfollit-CASTELLFOLLIT\2831-15

Memòria\2831_15_mem.doc ........................................................................................................Pàgina 15 de 227

RD 642/2002 (BOE: 6/08/02)
EHE Instrucción de Hormigón Estructural
RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99)
Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Materials i elements de construcció
RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de
construcción
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)
RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)
RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)
Instal·lacions
Instal·lacions de protecció contra incendis
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)
RD 1942/93 (BOE:14/12/93)
Instal·lacions de parallamps
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Instal·lacions d’electricitat
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre
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Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/84 (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 (BOE: 27/12/2000)
Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Instal·lacions d’ascensors
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE,
sobre ascensors
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81;
21/4/81; 25/11/81)
Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención
Instrucciones Técnicas Complementarias
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90)
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.
(Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats)
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
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Condicions tècniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Instal·lacions de fontaneria
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o
gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC: 06/08/98)
Regulación de los contadores de agua fría
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)
Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
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RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
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.
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica).
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el 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, aprobado por el real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Norma tècnica de les infraestructures
telecomunicacions per cable

comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)
Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007, de 20 de juliol, (BOE núm. 207 de 29/08/07)
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
complementaries.
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios
(DOCE 04.01.2003)
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas
RD 275/1995
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 1244/1979 que aprobó el
reglamento de aparatos a presión.
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad)
RD 769/99 (BOE: 31/06/99)
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82)
Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas
complementarias
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)
Control de qualitat
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Control de qualitat en l'edificació
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa als
sostres i elements resistents
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents components de
sistemes
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)
Residus d’obra i enderrocs
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
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)
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1.4 PRESSUPOST_CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA
El pressupost d'execució material puja a la quantitat de:
95.157,30 €
(Noranta-cinc mil cent cinquanta-set euros amb trenta cèntims)
El pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
137.017,00€
Cent trenta-set mil disset euros)
1.4.1 REVISIÓ DE PREUS:
No es preveu cap revisió de preus, per cap motiu ni concepte si el Plec de Clàusules TècnicoAdministratives no ho indica explícitament.
En el cas d'una possible revisió de preus es recomana l'aplicació de fórmules tipus, vigents des de la
publicació en el Decret 3650, 29 de novembre de 1970.
1.4.2 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA:
Tenint en compte l'Ordre de 28 de març de 1968, publicada en el BOE núm.78, 30 de març de 1968 i
l'Ordre de 24 d'abril de 1991, publicada en el BOE núm.111 de 9 de maig de 1991, sobre normes que
regiran en la classificació dels contractistes d'obres i la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes
del Sector Públic i l'import del pressupost, el contractista haurà d'acreditar cap classificació.
1.4.3 CONCLUSIONS
Les obres contemplades en aquest projecte consisteixen una obra completa, susceptible d'ésser
lliurada al servei públic a la seva finalització, reunint els requisits de la "Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas".

Olot, a maig de 2016.

Anna Baldó Sánchez
Arquitecte
Col·legiada núm.33.405-7

RAFEL PLANAS MAYOLAS
Arquitecte tècnic
Col·legiat núm. 1.081

Z:\0-PROJECTES\0-2015\PROJECTES_15\2831-15

Acabament

JOSEP MARTÍN JUTGLAR
Enginyer tècnic Industrial
Col·legiat núm. 10.109

ajuntament

Castellfollit-CASTELLFOLLIT\2831-15

Memòria\2831_15_mem.doc ........................................................................................................Pàgina 21 de 227

2 ANNEXOS
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2.1 PROGRAMACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
Es proposa com a termini d'execució 4 mesos a partir de la data d'aixecament de l'acta de replanteig.
En cas de no realitzar-se totes les parts de les obres simultàniament, el termini d'execució que es
proposa un cop determinades les fases el determinarà la Direcció d'Obra.
Quan es finalitzin les obres es farà l'Acta de Recepció Provisional, a partir del qual s'obrirà un període
de garantia d'un any per finalitzar. Un cop finalitzat aquest període es procedirà a realitzar l'Acta de
Recepció Definitiva.

Obra de paleta
Coberta
Revestiments
Serralleria
Fusteria
Electricitat
Climatització
Aigua i sanitaris
Informàtica
Instal. Seguretat
Legalització i autoritz.
Pintura
Retolació, seg.obra i varis
Total
5% Imprevistos
P.E.M.
13% Desp.Generals
6% Benefici Industrial
Total
21% IVA
P.E.C.

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
TOTAL
5.540,13
5.540,13
4.043,60
4.043,60
7.503,21
7.503,21
4.380,35
4.380,35
4.886,20
4.886,20
9.772,40
5.025,37
5.025,37
5.025,37
5.025,37
20.101,48
2.714,55
2.714,55
1.856,81
1.856,81
2.521,69
2.521,69
5.043,38
2.698,94
2.698,95
5.397,89
4.483,68
4.483,68
8.967,36
3.377,45
3.377,45
6.754,90
2.137,48
21.126,93
1.056,35
22.183,28
2.883,83
1.331,00
26.398,10
4.223,70
30.621,79

Z:\0-PROJECTES\0-2015\PROJECTES_15\2831-15
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21.409,07
1.070,45
22.479,52
2.922,34
1.348,77
26.750,63
4.280,10
31.030,73
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2.137,49
25.130,82
1.256,54
26.387,36
3.430,36
1.583,24
31.400,96
5.024,15
36.425,11
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2.137,49
22.959,18
1.147,96
24.107,14
3.133,93
1.446,43
28.687,50
4.590,00
33.277,49

8.549,94
90.626,00
4.531,30
95.157,30
12.370,45
5.709,44
113.237,19
23.779,81
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2.2 ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS
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ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC
Segons RD 105/2008 i Decret 89/2010 i
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Tipus d'obra:

OBRES NECESSÀRIES PER LA FINALITZACIÓ DE L'EDIFICI DEL NOU AJUNTMENT

Situació:

PLAÇA SANT ROC, 1

Promotor:

AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT

Aparellador/Arquitecte Tècnic:
Data:

RAFEL PLANAS MAYOLAS

dilluns, 2 / maig / 2016

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
Si
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix
emplaçament?
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé
generar residus?
3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades
en el Plec de Prescripcions Tècniques.
6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de
regates durant la fase d’instal·lacions?
7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?
8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
- solucions de parquet flotant front l’encolat
- solucions de façanes industrialitzades
- solucions d’estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus
9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?
10 ... (Altres bones pràctiques)
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No

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Materials

Tipologia²
m3

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta (terres i pedres
diferents de les especificades en el codi 170503*)
170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de
les especificades en el codi 170503*)
010409 Argiles (residus de sorra i argiles)

Volum real
coeficient
T residu/
m3 real

Inert
Inert

24,900

Inert

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres)
170504 Terraplè (terres i pedres diferents de les
especificades en el codi 170503*)
170504 Pedraplè (terres i pedres diferents de les
especificades en el codi 170503*)

Pes
T

2,00

0,000

1,67

0,000

1,70

30,021

1,41

42,330

2,10

0,000

1,75

0,000

1,70

0,000

1,41

0,000

Inert

1,70

0,000

1,41

0,000

Inert

1,80

0,000

1,50

0,000

Inert

0,000

Volum Aparent
m3
coeficient
T residu/
m3 aparent

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu
30,021
0,000
30,021

Inert-terres (170504)
Especial (150110)
TOTAL
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T residu
42,330
0,000
42,330

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA
35

m2 construïts:

Tipologia²

Codi CER

Fase de fonamentació i estructures
170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)
170201 (fusta)
170203 (plàstic)
150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan
contaminats per elles)
Fase de tancaments
170107 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)
170201 (fusta)
170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de la construcció i de l’enderroc diferents dels
especificats en el codis 170901, 170902 i 170903)
150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan
contaminats per elles)
Fase d'acabats
170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170802 (materials de construcció realitzats amb guix diferents dels
especificats en el codi 170801* )
170201 (fusta)
170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de construcció i d’enderroc diferents dels
especificats en els codis 1709001, 170902 i 170903*)
150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan
contaminats per elles)

Volum aparent
m3 residu
coeficient

coeficient

Pes

m3 residu/
m2 construït

T residu/
m2 construït

T residu

Inert
Inert
No Especial
No Especial
No Especial
No Especial

0,003810
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,133
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,005333
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,187
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Especial

0,000000

0,000

0,000000

0,000

Inert
Inert
No Especial
No Especial
No Especial

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000000
0,000000
0,000000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

No Especial

0,000000

0,000

No Especial

0,000000

0,000

0,000000

0,000

Especial

0,000000

0,000

0,000000

0,000

Inert
Inert

0,050000
0,050000

1,750
1,750

0,005330
0,004250

0,187
0,149

0,000

No Especial

0,100000

3,500

0,001255

0,044

No Especial
No Especial

0,000000
0,000000

0,000
0,000

0,000000
0,000000

0,000
0,000

No Especial

0,500000

17,500

0,033210

1,162

No Especial

0,000000

0,000

0,000000

0,000

Especial

0,000000

0,000

0,000000

0,000

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

TOTAL PER TIPOLOGIES
Inert-formigó (170101)
Inert-ceràmica (170103)
NE-barreja (170904)
NE-guix (170802)
NE-metall (170407)
NE-fusta (170201)
NE-plàstic (170203)
NE-cartró (150101)
Especial (150110)
TOTAL
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m3 residu
0,000
1,750
17,500
3,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,750

T residu
0,373
0,149
1,162
0,044
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,728

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS OBRA NOVA

codi CER

S’Utilitzen?

Sí
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE
PROTECCIÓ
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos,
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)
RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies
perilloses
- Residus de decapants o desenvernissants
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE
- Dissolvents

No

150101*

X

150101*

X

080117*

X

080121*
080111*

X
X

070103* /
070403* /
070404*

X

080409*

X

070216*

X

170903*

X

170903*

X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses
(especificar):

170903*

X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses
(especificar):

170903*

X

200121*

X
X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES
D'IMPERMEABILITZACIÓ)
- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses
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RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Material
Inert-formigó
Inert-ceràmica
Inert-Petris
Inert-vidre
Inert-terres

Codi CER
170101
170103
170107
170202
170504
TOTAL Inerts

Obra Nova
Volum (m3)
Pes (T)
0,000
0,373
1,750
0,149

Enderroc
Volum (m3)
Pes (T)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

30,021
30,021

42,330
42,330

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,021

42,330

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1,728

0,000

0,000

30,021

42,330

1,750

0,522

170904
170802
170407
170201
170203
150101
TOTAL No Especials

17,500
3,500
0,000
0,000
0,000
0,000
21,000

1,162
0,044
0,000
0,000
0,000
0,000
1,206

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

TOTAL Inerts + No Especials

22,750

1,728

150110
TOTAL Especials

0,000
0,000

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

22,750

NE-barreja
NE-guix
NE-metalls barrejats
NE-fusta
NE-plàstic
NE-cartró

Especial

Material
Inert-formigó
Inert-ceràmica
Inert-petris
Inert-vidre
Inert-terres

Totals
Volum (m3)
Pes (T)
170101
0,000
0,373
170103
1,750
0,149
170107
0,000
0,000
170202
0,000
0,000
170504
30,021
42,330
TOTAL Inerts
31,771
42,852
Codi CER

170904
170802
170407
170201
170203
150101
TOTAL No Especials

17,500
3,500
0,000
0,000
0,000
0,000
21,000

1,162
0,044
0,000
0,000
0,000
0,000
1,206

TOTAL Inerts + No Especials

52,771

44,058

150110
TOTAL Especials

0,000
0,000

0,000
0,000

Total Inerts + No Especials + Especials

52,771

44,058

NE-barreja
NE-guix
NE-metalls barrejats
NE-fusta
NE-plàstic
NE-cartró

Especials

Excavació
Volum (m3)
Pes (T)
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3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

1

Separació segons
tipologia de residu

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra
superi les següents quantitats indicades a continuació.

Formigó
Maons, teules, ceràmics
Metall
Fusta
Vidre
Plàstic
Paper i cartró
Especials

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

Quantitat límit (T)
80,0
40,0
2,0
1,0
1,0
0,5
0,5

Residu totals (T)
0,373
0,149
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Cal separar
No
No
No
No
No
No
No

zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra,
per tal d’evitar vessaments accidentals
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
I
bilit
lt
it ï l
t id
d
id
i l
contenidor per Inerts barrejats
contenidor per Inerts Formigó
contenidor per Inerts Ceràmica
contenidor per altres inerts
contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
contenidor per metall
contenidor per fusta
contenidor per plàstic
contenidor per paper i cartró
contenidor per
contenidor per
contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.
2

Reciclatge de residus
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el
petris inerts
mateix emplaçament.
a la pròpia obra o a una Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
altra d'autoritzada
residus reciclats
residus totals
procedents d'obra nova
m3
T
m3
i/o enderroc
Inert-formigó
0,000
0,000
Inert-ceràmica
1,750
Inert-petris
0,000
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà,
m3
T
Àrid matxucat

Reciclatge de terres i
graves a la pròpia obra o
a una altra d'autoritzada
procedents d'excavació
i/o enderroc de vials

Grava i sorra compacta
Grava i sorra solta
Argiles
Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè

TOTAL TERRES
3

residus totals
m3
30,021
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,021

residus reciclats
m3
T
64,168
107,160

64,168

107,160

Senyalització dels
contenidors
Inerts

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva
prevista.
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No Especials barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
Fusta
Ferralla
Paper i cartro
Plàstic

Especials

Cables elèctrics

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons
o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.
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3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

4 Destí dels residus segons
tipologia
Inerts

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els
residus de la construcció:
Quantitat estimada
m3

Gestor
Tones

Observacions

Codi

Nom

E-1438.13

Planta de Triatge de Les Preses

E-706.00

Dipòsit controlat de Sant Joan Les Fonts

Reciclatge
Planta de transferència
Planta de selecció
Diposit
Residus No Especials

Quantitat estimada
m3

Gestor
Tones

Codi

Tones

Codi

Observacions
Nom

Reciclatge:

Reciclatge NE-metalls
Reciclatge NE-fusta
Reciclatge NE-plàstic
Reciclatge NE-cartó
Reciclatge NE-barreja

Reciclatge NE-guix
Planta de transferència
Planta de selecció
Dipòsit
Residus Especials

Quantitat estimada
m3

Gestor

Observacions
Nom

Instal·lació de gestió
de residus especials

Pàgina 10

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la
Propietat, per la seva acceptació.
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5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

núm. d'unitats
Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

.......

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)
Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall
Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics
Bidó 200L. Apte per residus especials
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3

2.3 COMPLIMENT DEL CTE
Compliment del CTE i altres normatives específiques: Les obres que descriu aquesta fase del projecte
no està subjecte al compliment del Codi Tècnic de l’edificació; aquestes justificacions es troben en el
projecte original del “Nou ajuntament de Castellfollit de la Roca” de data març de 2007 i signat pels
arquitectes Manuel Bailo Esteve i Rosa Rull Bertran.

Z:\0-PROJECTES\0-2015\PROJECTES_15\2831-15

Acabament

ajuntament

Castellfollit-CASTELLFOLLIT\2831-15

Memòria\2831_15_mem.doc ........................................................................................................Pàgina 25 de 227

2.4 ANNEX BAIXA TENSIÓ

Z:\0-PROJECTES\0-2015\PROJECTES_15\2831-15

Acabament

ajuntament

Castellfollit-CASTELLFOLLIT\2831-15

Memòria\2831_15_mem.doc ........................................................................................................Pàgina 26 de 227

ÍNDEX
1

MEMÒRIA .........................................................................................................5
1.1
GENERALITATS........................................................................................6
1.1.1
Introducció...........................................................................................6
1.1.2
Normativa ............................................................................................6
1.1.3
Antecedents ........................................................................................6
1.1.4
Peticionari............................................................................................6
1.1.5
Emplaçament.......................................................................................7
1.1.6
Tipologia de la instal·lació ...................................................................7
1.1.7
Tràmits ................................................................................................7
1.1.8
Superfície ............................................................................................7
1.2
DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ .......................................................9
1.2.1
Instal·lacions d’enllaç ..........................................................................9
1.2.2
Presa general ......................................................................................9
1.2.3
Caixa general de protecció..................................................................9
1.2.4
Interruptor d’edifici ...............................................................................9
1.2.5
Equip de comptatge.............................................................................9
1.2.6
Derivació individual............................................................................10
1.2.7
Interruptor general automàtic ............................................................10
1.2.8
Interruptor de control de potència contractada ..................................10
1.2.9
Protector de sobretensions................................................................10
1.2.10 Dispositius privats de comandament i protecció................................10
1.2.11 Protecció individual de línies .............................................................11
1.2.12 Canalitzacions ...................................................................................13
1.2.13 Consideracions del càlcul de les línies ..............................................13
1.2.14 Cablejat .............................................................................................15
1.2.15 Resistència d’aïllament......................................................................15
1.2.16 Presa de terra....................................................................................16
1.3

RECEPTORS ...........................................................................................17

1.4
RESUM POTÈNCIES I CONTRACTACIÓ ...............................................19
1.4.1
Potència total a instal·lar ...................................................................19
1.4.2
Potència màxima admissible .............................................................19
1.4.3
Potència a contractar.........................................................................19
1.4.4
Empresa subministradora..................................................................20
1.4.5
Tarifa òptima .....................................................................................20
1.5
CONCLUSIÓ ............................................................................................21
1.5.1
Conclusions.......................................................................................21
1.6
ANNEX CÀLCULS ...................................................................................22
1.6.1
Escomesa..........................................................................................22
1.6.2
Caigua de tensió................................................................................22
1.6.3
Presa de terra....................................................................................22
1.7
2

FULL RESUM INSTAL·LACIÓ ................................................................24

PLÀNOLS........................................................................................................25
2.1

LLISTAT DE PLÀNOLS...........................................................................27

Z:\0-PROJECTES\0-2015\PROJECTES_15\2835-15 Proj BT nou ajuntament Castellfollit\2835-15 memo bt aj nou Castellfollit
de la Roca.doc................................................................................................................................
Pàgina 3 de 27

Z:\0-PROJECTES\0-2015\PROJECTES_15\2835-15 Proj BT nou ajuntament Castellfollit\2835-15 memo bt aj nou Castellfollit
de la Roca.doc................................................................................................................................
Pàgina 4 de 27

1 MEMÒRIA

Z:\0-PROJECTES\0-2015\PROJECTES_15\2835-15 Proj BT nou ajuntament Castellfollit\2835-15 memo bt aj nou Castellfollit
de la Roca.doc................................................................................................................................
Pàgina 5 de 27

1.1 GENERALITATS

1.1.1 Introducció
1.1.1.1

Objecte del projecte:

L'objecte és el de legalitzar la instal·lació elèctrica de l’edifici del nou ajuntament de
Castellfollit de la Roca es troba ubicat a la Plaça Sant Roc, núm. 1 de Castellfollit de la
Roca.

1.1.1.2

Ordre de redacció del projecte

L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca ha encarregat a l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del
Consell Comarcal de la Garrotxa la realització del PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L’EDIFICI DEL NOU AJUNTAMENT, per tal de tramitar la
seva autorització als Serveis d’Indústria i efectuar els canvis de nom del subministrament.

1.1.2 Normativa
D'acord amb les Normes emanades del Nou Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió
(Real Decret núm. 842/2002 de dos d’agost) i les instruccions tècniques complementàries.
En especial la ITC-BT-28 de locals de pública concurrència.
Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrials dels establiments, les instal·lacions i
els productes.
Es detallen tot seguit les característiques, detalls i condicions tècniques més importants de
la instal·lació motiu de la present documentació tècnica.

1.1.3 Antecedents
Aquest edifici es va començar a construir seguint el projecte el projecte del “Nou
ajuntament de Castellfollit de la Roca”, projectat pels arquitectes Rosa Rull Bertran i
manuel Bailo Esteve (ADD+), el març de 2007.
Però degut a uns litigis, es van aturar les obres el 2013.
Pel que cal finalitzar la instal·lació elèctrica així la corresponent legalització i posada en
servei.

1.1.4 Peticionari
El titular és el AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA, amb domicili a la ctr.
d’Olot núm. 29 de Castellfollit de la Roca.
NIF P1705100D.
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1.1.5 Emplaçament
Aquesta instal·lació es troba ubicada Plaça Sant Roc, núm. 1 de Castellfollit de la Roca.

1.1.6 Tipologia de la instal·lació
Donat que té més de 40 m2 d’exposició al públic, la instal·lació tindrà la consideració de
pública concurrència als efectes del REBT.
Pel que s’inclourà en el grup i.

1.1.7 Tràmits
Per aquesta instal·lació caldrà disposa de:
- Projecte elèctric
- Contracte de manteniment per part de l’empresa instal·ladora autoritzada
- Efectuar la inspecció inicial i inspeccions periòdiques per part d’una entitat
d’inspecció i control.

1.1.8 Superfície
Aquesta instal·lació donarà servei a les següents superfícies:
En aquest moment no es posarà en servei la zona de la planta semisoterrani marcada amb
gris i serà objecte d’una fase posterior.
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Planta
Semisoterrani

Baixa

Primera

Segona

Sotacoberta

Espai
Rampa/espai de rebuda
Espai de visitants
Sala d'usos múltiples
Lavabos
Nucli d'escales
Ascensor
Total útils PSS
Total superfície construïda
Escalinata d'accés 50%
Vestíbul
Sala de plens
Magatzem sala plens
Magatzem gegants
Nucli d'escales
Ascensor
Total útils PSS
Total superfície construïda
Sala d'espera i recepció
Despatx secretaria
Despatx alcaldia
Sala administració
Nucli d'escales
Ascensor
Balcons 50%
Total útils PSS
Total superfície construïda
Despatx 1
Despatx 2
Despatx 3
Bany
Nucli d'escales
Ascensor
Balcons 50%
Total útils PSS
Total superfície construïda
Distribuïdor
Espai per instal·lacions
Magatzem/arxiu
Nucli d'escales
Ascensor
Balcons 50%
Total útils PSS
Total superfície construïda
TOTAL ÚTILS

Sup.
Sup.útil m2
Construïda m2
44,2
72,85
28,35
7,65
14,6
3,06
170,71
191,1
24,15
15,2
43,8
5,2
2,85
8,24
3,06
102,5
106,35
22,1
10,5
17,1
37,3
8,04
3,06
6,5
104,6
124,7
13
18,2
48,8
4,5
7,64
3,06
12,2
107,4
132,7
33,4
23,2
11,35
6,54
3,06
1,12
78,67
109,18
563,88
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1.2 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
1.2.1 Instal·lacions d’enllaç
Les instal·lacions d'enllaç entre la xarxa de distribució pública i la del subministrament es
farà seguint les Instruccions del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les
Normes de la Companyia Subministradora, i serà composta de les següents parts, formant
un sol conjunt, per a cada una.

1.2.2 Presa general
Anirà des de la caixa general de protecció, fins al quadre de mesura.
Es preveu canalitzada dins tub de PVC, o canal no propagadora.
La secció de la mateixa queda detallada a l'annex i plànols corresponents al càlcul i
esquema elèctric.

1.2.3 Caixa general de protecció
D'acord amb la intensitat de càlcul s'instal·laran:
- 3 Bases DIN 0 amb cartutxos calibrats de 160 A.
Aniran col·locades dins de mòduls aïllament Classe II, precintables i situats en un punt de
fàcil i lliure accés al més a prop possible de la xarxa de distribució i allunyada d'altres
instal·lacions.

1.2.4 Interruptor d’edifici
Es disposarà d’un interruptor de 80A, que farà les funcions d’IGA, per poder tallar el
subministrament de tota la instal·lació.

1.2.5 Equip de comptatge
El comptador s'instal·larà dins de mòdul doble aïllament precintable i amb tapa transparent
per poder fer-ne la lectura.
Estarà ubicat dins d'un armari.
Serà de la següent característica:
- Un comptador d'energia trifàsic multifunció electrònic de 3x230/400 V mesura directa
- Es deixarà prepart el quadre per a transformadors 100/5
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1.2.6 Derivació individual
La derivació individual anirà des del comptador fins a l'IGA situat en el quadre general de
comandament i protecció, dins de l’armari del distribuïdor de l’entrada del local.
Aquest IGA disposarà de la protecció contra sobretensions.
Conductors de seguretat unipolars 4x16mm aïllat Cu 0,6/1kV RZ1-k no propagador (UNE
21123 o UNE 211002) muntat dins tub PVC o canal no propagadora segons UNE EN500085, grapada a paret o sostre, sota celràs. Inclou cable comandament vermell, com a
derivació individual.

1.2.7 Interruptor general automàtic
Es disposarà d’un interruptor general automàtic (IGA) de 80 A.

1.2.8 Interruptor de control de potència contractada
Es disposarà d’un interruptor automàtic de control de potència (ICP-M) de 80A.

1.2.9 Protector de sobretensions
Es disposarà d’un interruptor automàtic de protecció contra sobretensions 4/32A.

1.2.10 Dispositius privats de comandament i protecció
La distribució de quadres és la següent
- Quadre de mesura – armari exterior a la planta semisoterrani
- Quadre general – a la planta baixa
- Subquadre Planta semisoterrani-planta baixa - a la planta baixa (sobre el quadre general)
- Subquadre P1-P2 - a la planta 1
- Subquadre sotacoberta – a la planta sotacoberta

Quadre general
La configuració del quadre actual és la següent:
- La línia L0 agrupa els sistemes d’alarmes, ventilació de banys, fancoils i recuperador
calor.
- La línia L1 subministra al sistema de climatització.
- La línia L2 subministra al subquadre d’ascensor
- La línia L3 subministra al subquadre PB/PS.
- La línia L4 subministra al subquadre P1/P2.
- La línia L5 subministra al subquadre Altell.
Quadre PB/PS
La configuració del subquadre és la següent:
Subministraments de planta baixa
- La línia L3.1.1 llums planta baixa sala plens i escala
- La línia L3.1.2 endolls SAI i llums resta planta baixa
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de la Roca.doc................................................................................................................................
Pàgina 10 de 27

- La línia L3.1.3 emergències de planta baixa, llums exteriors i llums planta baixa-2
- La línia L3.1.4 llum permanent ascensor, endolls planta baixa i maniobra
Subministraments de planta semisoterrani
- La línia L3.2.1 endolls servei i secamans
- La línia L3.2.2 bomba calor PS
- La línia L3.2.3 llums serveis i soterrani
- La línia L3.2.4 llums soterrani i emergència
A l’entrada del subquadre hi ha un interruptor general de cada planta
Quadre P1/P2
La configuració del subquadre és la següent:
Subministraments de planta primera
- La línia L4.1.1 llums planta primera i emergències
- La línia L4.1.2 llums i endolls
- La línia L4.1.3 llums i endolls
- La línia L4.1.4 endolls SAI
Subministraments de planta segona
- La línia L4.2.1 endolls SAI
- La línia L4.2.2 llums i emergència
- La línia L4.2.3 llums, llums servei i endolls terra
- La línia L4.2.4 llums, endolls paret i endolls
A l’entrada del subquadre hi ha un interruptor general de cada planta
Quadre PA
La configuració del subquadre és la següent:
Subministraments de sotecoberta/altell
- La línia L5.1. llums planta i emergència
- La línia L5.2. llums altell i endolls
- La línia L5.3 rack informàtica i endolls SAI
A l’entrada del subquadre hi ha un interruptor general.

1.2.11 Protecció individual de línies
S'instal·laran interruptors aut. magnetotèrmics i diferencials per a cada línea, adequats a
la intensitat màxima admissible dels conductors, segons es detalla en taula de càlcul i
esquema elèctric, d'acord amb l'apartat anterior.
La distribució que s’ha utilitzat en l’electrificació de l’edifici ha estat la següent:
Quadre general
DIFERENCIALS
L0.1
2/40/30mA
L0.2
2/40/30mA
L1
4/40/30mA
PIA
L0.1.1 2/10A
L0.1.2 2/10A
L1
4/40A
L2
4/25A
L3
4/25A

Central seguretat
Extracció banys, fancoil i recuperador calor
Unitat exterior VRV
Central seguretat
Alarma incendis
Unitat VRV exterior
Ascensor
Subquadre PB/PS
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L4
L5

4/25A
4/20A

Subquadre P1/P2
Subquadre Paltell

Subquadre PB/PS
DIFERENCIALS.
L3.1.1 2/40/30mA
L3.1.2 2/40/30mA
L3.1.3 2/40/30mA
L3.1.4 2/40/30mA
PIA
L3.1.1.1 2/10A
L3.1.1.2 2/10A
L3.1.2.1 2/16A
L3.1.2.2 2/10A
L3.1.3.1 2/10A
L3.1.3.2 2/10A
L3.1.3.3 2/10A
L3.1.4.1 2/10A
L3.1.4.2 2/16A
L3.1.4.3 2/10A
DIFERENCIALS.
L3.2.1 2/40/30mA
L3.2.2 2/40/30mA
L3.2.3 2/40/30mA
L3.2.4 2/40/30mA
PIA
L3.2.1.1 2/16A
L3.2.1.2 2/16A
L3.2.2.1 4/16A
L3.2.3.1 2/10A
L3.2.3.2 2/10A
L3.2.4.1 2/10A
L3.2.4.2 2/10A

Llums sala plens
Endolls SAI i llums planta baixa
Emergència, llums exterior i llums PB-2
Llum fixe ascensor, endolls i maniobra
Llums sala plens
Llums escala
Endolls SAI
Llums planta baixa
Emergència planta baixa
Llums exteriors planta baixa
Llums planta baixa-2
Llums fixe ascensor
Endolls planta baixa
Maniobra

Endolls serveis i secamans semisoterrani
Bomba climatització semisoterrani
Llums serveis soterrani i llums soterrani
Llums soterrani i emergència
Endolls servei
Secamans
Bomba climatització semisoterrani
Llums serveis
Llums soterrani
Llums soterrani
Emergència soterrani

Subquadre P1/P2
DIFERENCIALS.
L4.1.1 2/40/30mA
L4.1.2 2/40/30mA
L4.1.3 2/40/30mA
L4.1.4 2/40/30mA
PIA
L4.1.1.1 2/10A
L4.1.1.2 2/10A
L4.1.2.1 2/10A
L4.1.2.2 2/16A
L4.1.3.1 2/10A
L4.1.3.2 2/16A
L4.1.3.3 2/16A
L4.1.4.1 2/16A

Llums P1
Emergència P1
Llums P1
Endolls P1
Llums P1
Endolls P1
Endolls P1
Endolls SAI P1

DIFERENCIALS.
L4.2.1 2/40/30mA
L4.2.2 2/40/30mA

Endolls SAI P2
Llums i emergències P2

Llums i emergència
Llums i endolls
Llums i endolls
Endolls SAI
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L4.2.3 2/40/30mA
L4.2.4 2/40/30mA
PIA
L4.2.1
2/16A
L4.2.2.1 2/10A
L4.2.2.2 2/10A
L4.2.3.1 2/10A
L4.2.3.2 2/16A
L4.2.3.3 2/10A
L4.2.4.1 2/10A
L4.2.4.2 2/16A
L4.2.4.3 2/16A

Llums i endolls P2
Llums i endolls P2
Endolls SAI
Llums P2
Llums emergència P2
Llums P2
Endolls terra P2
Llums servei P2
Llums P2
Endolls paret P2
Endolls P2

Subquadre Altell/sotacoberta
DIFERENCIALS.
L5.1. 2/40/30mA
L5.2
2/40/30mA
L5.3
2/40/30mA
PIA
L5.1.1
2/10A
L5.1.2
2/10A
L5.2.1
2/10A
L5.2.2
2/16A
L5.3.1
2/16A
L5.3.2
2/16A

Llums i emergència planta altells
Llums i endolls
Rack informàtica i endolls SAI
Llums planta altell
Emergència PA
Llums PA
Endolls PA
RAck informàtica
Endolls SAI

1.2.12 Canalitzacions
Les canalitzacions interiors es realitzaran dins tub de PVC, rígid si són grapades a les
parets o corrugades si són encastades o sobre el sostre.
La secció dels conductors, caiguda de tensió i altres característiques es poden veure en
les taules de càlcul adjuntes.

1.2.13 Consideracions del càlcul de les línies
La secció dels conductors ha estat calculada de manera que pugui suportar una càrrega
de 1,5 vegades la potència nominal de, i que la caiguda màxima de voltatge des de la
caixa de presa general fins a qualsevol dels receptors sigui inferior al 3% de la tensió
nominal.
El subministrament es realitzarà a 400 V entre fases i els receptors funcionaran a 230 V,
entre fases i neutre els monofàsics, mentre que els trifàsics es connectaran directament a
400V.
La secció dels conductors així com la seva distribució i altres característiques es poden
veure en les taules i esquema elèctric unifilar adjunt.
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1.2.13.1

Dimensionat de les línies

Nou ajuntament de Castellfollit
de la Roca
càlcul de secció elèctriques

Línia
CPM
Quad
L1
L2
L3
L4
L5

Zona
Escomesa
Derivació individual
Subquadre climatització
Subquadre ascensor
Subquadre PS/PB
Subquadre P1/P2
Subquadre sotacoberta

Subquadre general
L.0.1.1
Central seguretat
L.0.1.2
Alarma incendis
L.0.2.1
Extracció banys
L0.2.2
Fancoils AC
L0.2.3
Recuperador calor

2 fases=2/3 fases=1

tensió=

400

Longitud
Intensitat Secció
% cdt
Potència (m)
fases (A)
(mm2) %cdt
acumul
55600
25
1
94,41
50
0,31
55600
20
1
94,41
25
0,50
0,81
23000
10
1
39,06
16
0,16
0,97
6000
18
1
10,19
10
0,12
0,93
5000
1
1
8,49
4
0,01
0,82
5000
12
1
8,49
10
0,07
0,87
5000
15
1
8,49
10
0,08
1,05

250
250
250
1500
1500

5
5
12
20
50

2
2
2
2
2

0,42
0,42
0,42
2,55
2,55

1,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0,02
0,01
0,03
0,27
0,67

0,83
0,82
0,83
1,07
1,48

Subquadre PB/PS
Línia
L3.1.1.1
L3.1.1.2
L3.1.2.1
L3.1.2.2
L3.1.3.1
L3.1.3.2
L3.1.3.3
L3.1.4.1
L3.1.4.2
L3.1.4.3

Zona
Llums sala plens
Llums escala
Endolls SAI
Llums planta baixa
Emergència PB
Llums exteriors PB
Llums PB
Llums fixe ascensor
Endolls PB
Maniobra

L3.2.1.1
L3.2.1.2
L3.2.2.1
L3.2.3.1
L3.2.3.2
L3.2.4.1
L3.2.4.2

Endolls servei
Secamans
Bomba fred-calor
Llums serveis soterrani
Llums soterrani
Llums soterrani
Emergència soterrani

Longitud
Intensitat Secció
% cdt
Potència (m)
fases (A)
(mm2) %cdt
acumul
400
25
2
0,68
1,5
0,15
0,97
210
30
2
0,36
1,5
0,09
0,91
3300
40
2
5,60
2,5
1,18
2,00
400
30
2
0,68
1,5
0,18
1,00
150
50
2
0,25
1,5
0,11
0,93
400
50
2
0,68
1,5
0,30
1,12
400
30
2
0,68
1,5
0,18
1,00
100
30
2
0,17
1,5
0,04
0,87
3300
20
2
5,60
2,5
0,59
1,41
1000
20
2
1,70
1,5
0,30
1,12
3300
1800
2300
100
400
400
100

25
25
30
25
30
40
50

2
2
2
2
2
2
2

5,60
3,06
3,91
0,17
0,68
0,68
0,17

2,5
2,5
4
1,5
1,5
1,5
1,5

0,74
0,40
0,39
0,04
0,18
0,24
0,07
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1,56
1,22
1,21
0,86
1,00
1,06
0,90

Subquadre P1/P2
Línia
L4.1.1.1
L4.1.1.2
L4.1.2.1
L4.1.2.2
L4.1.3.1
L4.1.3.2
L4.1.3.3
L4.1.4.

Zona
Llums P1
Emergència P1
Llums P1
Endolls P1
Llums P1
Endolls P1
Endolls P1
Endolls SAI P1

L4.2.1.1
L4.2.2.1
L4.2.2.2
L4.2.3.1
L4.2.3.2
L4.2.3.3
L4.2.4.1
L4.2.4.2
L3.2.4.3

Endolls SAI
Llums P2
Llums emergència P2
Llums P2
Endolls terra P2
Llums servei P2
Llums P2
Endolls paret P2
Endolls P2

Longitud
Intensitat Secció
% cdt
fases (A)
Potència (m)
(mm2) %cdt
acumul
400
25
2
0,68
1,5
0,15
1,02
100
30
2
0,17
1,5
0,04
0,92
400
40
2
0,68
1,5
0,24
1,11
3300
30
2
5,60
2,5
0,88
1,76
400
50
2
0,68
1,5
0,30
1,17
3300
50
2
5,60
2,5
1,47
2,35
3300
30
2
5,60
2,5
0,88
1,76
3300
50
2
5,60
2,5
1,47
2,35
3300
400
100
400
3300
3300
400
3300
3300

25
30
25
25
25
25
30
40
50

2
2
2
2
2
2
2
2
2

5,60
0,68
0,17
0,68
5,60
5,60
0,68
5,60
5,60

2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
1,5
2,5
2,5

0,74
0,18
0,04
0,15
1,23
0,74
0,18
1,18
1,47

1,61
1,05
0,91
1,02
2,10
1,61
1,05
2,05
2,35

Subquadre Paltell
Línia
L5.1.1
L5.1.2
L5.2.1
L5.2.2
L5.3.1
L5.3.2

Zona
Llums planta altell
Emergència altell
Llums altell
Endolls
Rack informàtica
Endolls SAI

Longitud
Intensitat Secció
% cdt
Potència (m)
fases (A)
(mm2) %cdt
acumul
400
20
2
0,68
1,5
0,12
1,17
100
20
2
0,17
1,5
0,03
1,08
400
20
2
0,68
1,5
0,12
1,17
3300
30
2
5,60
2,5
0,88
1,93
500
5
2
0,85
2,5
0,02
1,07
3300
20
2
5,60
2,5
0,59
1,64

1.2.14 Cablejat
La resta de cablejat de la instal·lació serà de seguretat unipolars Cu 450/750V no
propagador (UNE 21123 o UNE 211002) muntat dins tub PVC o canal no propagadora
segons UNE EN-500085, grapada a paret o sostre, sota celràs. Inclou cable comandament
vermell, com a derivació individual.

1.2.15 Resistència d’aïllament
Abans de la posta en marxa de la instal·lació se'n comprovarà la seva resistència
d'aïllament mitjançant un mesurador que proporcioni una tensió compresa entre 500 i 1000
volts, i haurà de proporcionar una lectura tant entre conductors com respecte a terra de
1000 ohms per volt amb un mínim de 400.000 ohms.
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1.2.16 Presa de terra
La instrucció MIE BT 009 exigeix la posta a terra de tots els elements accessibles de la
instal·lació. D'acord amb això, serà formada per piquetes d'acer cobrejat de 2 m de
llargada per cada punt.
El punt de presa de terra consistirà en una caixa amb dos borns al seu interior units
mitjançant una pletina de coure fàcilment desconnectable en realitzar la medició.
Un dels borns s'unirà a la línia principal i l'altre a la línia d'enllaç mitjançant femella i
volandera Grower.
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1.3 RECEPTORS
Els receptors de la instal·lació objecte del present projecte, amb la línia a la qual estan
connectats és la següent:

1.3.1.1

Relació de receptors i càrregues

En aquest establiment, els aparells receptors estaran formats pels enllumenats de les
diferents zones i format principalment per tub fluorescents.
Enllumenat
Receptor
Quantitat
Potència W Total W
Llums general planta semisot.
10
45
Llums general planta baixa
20
45
Llums general planta primera
21
45
Llums general planta segona
21
45
Llums generals planta altell
10
45
Lavabos
2
50
Llums penjants
7
60
Llums alcaldia
6
65
Lavabo
4
50
Total

450
900
945
945
450
100
420
390
200
4800

Informàtica
Receptor
Ordinadors P1
Ordinadors P2
Ordinadors PA
Servidor
Total

Quantitat
6
4
2
1

Potència W Total W
250
250
250
500

1500
1000
500
500
3500

Endolls diversos
Receptor
Endolls PS
Endolls PB
Endolls P1
Endolls P2
Endolls PA
Total

Quantitat
1
1
3
3
1

Potència W Total W
3300
3300
3300
3300
3300
9900
3300
9900
3300
3300
29700

1

Potència W Total W
5000
5000
5000

Ascensor
Receptor
Ascensor
Total

Quantitat

Climatització
Receptor
Màquina climatització
Fancoils
Màquines clima PS
Recuperador calor
Total

Quantitat
1
14
1
1

Potència W Total W
18760
18760
100
1400
2300
2300
500
500
22960
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1.3.1.2

Enllumenat d’emergència

Els llums emergència interiors estan formats pels de tipus fluorescent de 100, 230 lúmens,
tal com es detalla als plànols corresponents. Aquest equips entraran en funcionament si la
tensió arriba al 70% del seu valor nominal.
Cada enllumenat d’emergència està connectat al sector que correspon amb l’enllumenat
normal.
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1.4 RESUM POTÈNCIES I CONTRACTACIÓ

1.4.1 Potència total a instal·lar
Pel dimensionat de les línies, s’ha realitzat en base al funcionament simultani de tots els
aparell connectats a cada línia, donat que realment, molts d’aquests consums funcionen
plegats.
Aquest valor suposaria que totes les línies funcionessin de forma simultànea amb tots els
aparells en funcionament al màxim de la seva potència.
I que sobretot, pel que respecte a totes les línies d’endolls funcionessin a màxima potència
(cas totalment improvable).
I l’ascensor té un funcionament molt puntual.
Total potència instal·lació
W
L1
L2
L3
L4
L5

Enllumenat
Endolls informàtica
Endolls diversos
Ascensor
Climatització
Total

4.800
3.500
29.700
5.000
22.960
65.960

1.4.2 Potència màxima admissible
S’aplica un coeficient de simultaneïtat de 0,84, respecte a la potència a màxima
admissible, donat que no tots els aparells funcionaran de manera simultània, com s’ha
indicat anteriorment i que els endolls diversos no s’arribarà mai a uns consums tant
elevats.

1.4.3 Potència a contractar
A la taula següent s’ha comptabilitzat els subministraments i consums que poden tenir lloc
a l’hora, amb el normal funcionament de l’edifici i que seran els que fixarà la potència a
contractar.
Total potència a contractar
W
L1
L2
L3
L4
L5

Enllumenat
Endolls informàtica
Endolls diversos
Ascensor
Climatització
Total

4.800
3.500
4.000
5.000
22.960
40.260
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Com que l’ascensor funcionarà de forma puntual i amb recorreguts curts no afectarà als
quarts horaris del maxímetre del comptador, pel que s’estarà sobre els 35.260 W i a més,
no tots els punts de llum funcionaran simultàneament, ja que a la sala de plens només
s’usarà per a actes puntuals i no coincidirà amb les altres plantes (sobretot la segona i
altell o semisoterrani).
Pel que es recomana contractar 31,177 kW i segons l’evolució dels consum es pot passar
a un nivell superior.

1.4.4 Empresa subministradora
L'esmentada potència es contractarà amb l'Empresa Subministradora BASSOLS
ENERGIA, SA, amb la xarxa de BT que es disposa a la zona, el voltatge serà de 3
x230/400 V. El subministrament serà trifàsic.

1.4.5 Tarifa òptima

Pel que la millor tarifa és la 3.0A i facturació del terme de potència per MAXÍMETRE.
Per aquest motiu el comptador a instal·lar ha de permetre la discriminació horària, tipus
multirang, electrònic i programable i ha de estar homologat per la companyia elèctrica.
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1.5 CONCLUSIÓ

1.5.1 Conclusions

Amb això exposat i els altres document que formen el projecte, es considera prou definit
per a l'inici de l'expedient administratiu, així com per l'efectiva construcció de les obres.
Tot i això, el Peticionari es compromet a fer quantes modificacions creguin oportunes els
Organismes Facultatius dels Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya
a Girona.

L'equip redactor

Josep Martín Jutglar
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiat 10109
Olot, la Garrotxa, maig de 2016
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1.6

ANNEX CÀLCULS

1.6.1 Escomesa

PRESA GENERAL.
DADES:
W = Potència màxima admissible: 55.600 W.
L = Llargada en metres
: 25 m.
V = Voltatge en volt
: 230/400 V.
Cos = Factor de potència
: 0,85
I = Intensitat en ampers
S = Secció en mm².
e = Caiguda de tensió
56 = Conductivitat del Coure
I = P/V 1,73 cos = 55.600 /1.73 x 400 x 0.85 = 94,53 A
Lx W
S = -----------56 x V x e

25 x 55.600
S = ---------------------- = 15,52 mm²
56 x 400 x 4

D'acord amb els càlculs i les normes de la Cia. Subministradora, el conductor a instal·lar
serà de 16/10 mm², aïllament VV 0,6/1KV

1.6.2 Caigua de tensió

LxW
e = -------------56 x V x S

25 x 19919
I = --------------------- = 3,88V
56 x 400 x 16

Per tant la secció serà:
PRESA GENERAL: Conductors Cu aïllament VV 0,6/1 KV. de 3x16 mm².

1.6.3 Presa de terra

Estarà formada per piquetes d'acer cobrejat de 2 m. i connectades entre sí amb cable de
coure despullat de 35 mm², llevat de trams puntuals on serà de 16 mm2 aïllat.

El número de piquetes de Fe-Cu és de 2 i la llargada de cable de Cu despullat de 10 m.
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Suposant una resistivitat del terreny de 200 Ω/m. la resistència de la presa de terra serà:
ß
200
Resistència piquetes: Rp = ------------ = ------------- = 50 Ω
LxN
2 x 2
2xß
2 x 200
Resistència cable: Rc = ---------- = ------------ = 40 Ω
L
175

Rp x Rc
Resistència total:Rt = --------------- = 22,2 < 37 Ω Admissible
Rp + Rc
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1.7 FULL RESUM INSTAL·LACIÓ

PETICIONARI: AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
EMPLAÇAMENT: Plaça Sant Roc, 1 Castellfollit de la Roca
US A QUE ES DESTINA: Seu ajuntament
EMPRESA SUBMINISTRADORA: BASSOLS ENERGIA, SA
TENSIÓ: 230/400 v trifàsica
INSTAL·LACIÓ: NOVA

POTÈNCIA A INSTAL·LAR:
MAXIMA ADMISSIBLE: 55,426 kW
AUTORITZADA:
55,426 kW
A CONTRACTAR:
31,177 KW

SECCIÓ DERIVACIÓ INDIVIDUAL: 3F 16 mm².
I C P : 80 A
I G A : 80 A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS:

40 A i 30 mA

RESISTENCIA DE LA TERRA DE PROTECCIÓ PREVISTA: 22,22 Ω

TARIFA A CONTRACTAR: 3.0A amb terme de potència per MAXÍMETRE
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2.5 ANNEX CLIMATITZACIÓ
2.5.1

SISTEMA GENERADOR

El sistema de climatització està format per una bomba de calor de 56 kW elèctrica tipus VRV amb
distribució pels diferents fancoils amb gas.
Amb les següents característiques:
Marca
Model
Tensió
Gas
Funcionament
Fred
Calor
2.5.2

Mitsubishi
FDCA560HKRE4BR
Trifàsica 380-415V
R401A
Consum
18,76 kW
17,69

Generació
56 kW
63 kW

SISTEMA DISTRIBUCIÓ

El fancoils de planta són:
Tipus
Model
Quantitat
Planta altell
Vertical
FDF W45KXE6
1
Planta segona
Horitzontal
4
Planta primera
Horitzontal
4
Planta baixa
Horitzontal
4
No s’ha pogut determinar les característiques del fancoils intergrants en el fals sostre.
Per a la climatització de la planta semisoterrani està prevista la instal·lació de màquines independents.
2.5.3

SISTEMA RECUPERADOR DE CALOR – RENOVACIÓ D’AIRE

L’edifici disposa d’un sistema de recuperació de calor i renovació d’aire.
No s’ha pogut determinar les característiques ni funcionament.
2.5.4

POSADA EN SERVEI

En el moment de la posada en servei caldrà realitzar el projecte de legalització de la instal·lació de
climatització i es faran els esquemes de principi i també el compliment del RITE.
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2.6 ACTA NOTARIAL
Castellfollit de la Roca a 2 de desembre de 2.015, el notari d’Olot Angel Arregui Labora, aixeca acta
amb la incorporació de fotografies que descriuen l’estat de les obres realitzades fins al moment a
l’edifici del nou ajuntament, situat a la Plaça Sant Roc, 2 del municipi.
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EUROPA

NIHIL

PRIUS

NÚMERO

DATA

FIDE

2240

2 de desembre de 2015

NOTARI

ACTA
Atorgada per:

AJUNTAMENT DE CASTEFOLLIT DE LA ROCA

ANGEL ARREGUI LABORDA
NOTARI

Pla ca Catalu nya, 1, Ir. - 17800 üLüT (Girona)
Tel. 972 26 82 66 - Fax 972 27 20 68
aarregui@notariado.org

2.7 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Z:\0-PROJECTES\0-2015\PROJECTES_15\2831-15

Acabament

ajuntament

Castellfollit-CASTELLFOLLIT\2831-15

Memòria\2831_15_mem.doc ........................................................................................................Pàgina 60 de 227

Z:\0-PROJECTES\0-2015\PROJECTES_15\2831-15

Acabament

ajuntament

Castellfollit-CASTELLFOLLIT\2831-15

Memòria\2831_15_mem.doc ........................................................................................................Pàgina 61 de 227

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

m2

021300010

10100060

0,300 h

Preu

Subtotal

D'enderroc d'envans de ceràmica de totxana buida, a mà.Inclou neteja i retirada de runes.
MANOBRE
19,62

5,89

Import

ENDERROC ENVANS CERAMICA/A MA

TOTAL PARTIDA

5,89

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CENTIMS.

m2

060300010

10100030
10100060
30300550
36101030

0,500
0,500
0,130
0,100

h
h
m3
kg

30300810

5,000 kg

PAVIMENT FORMIGÓ IMPRÈS 12cm
De paviment de formigó imprès, format per capa de formigó
en massa, de ciment portland HM-20-B-20-I, de 12 cm. de
gruix, reglejat, amb fibres de polipropilè i extensió superficial de capa de rodadura (pols de color) amb propietats de
desencofrant del motlle de formació de l'estampat a realitzar. Tipus d'estampats d'acabat: paviment romà, lloseta d'espiga, pedra desconcertada, sardinell, imitació de tova o pissarra, llambordes...
La realització del paviment imprès es farà amb pastilles
d'una superfície màxima de 45m2.
OFICIAL 1A
22,64
MANOBRE
19,62
FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I
90,57
4,89
FIBRA DE POLIPROPILÈ PER PAV.
FORMIGÓ IMP.
CAPA DE RODADURA, COLORANT I
1,39
DESENCOFRANT

11,32
9,81
11,77
0,49
6,95

TOTAL PARTIDA

40,34

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS.

RAC MURAL 25u DOBLE COS

11.1

Subministrament i muntatge de RAC mural de 25 u de doble cos.

O0101
O0116
O0144
MRACMURAL
%0150

0,100
1,500
1,500
1,000
6,000

H.
H.
H.
ut
%

CAP DE COLLA RAM ELECTRICITAT
OFICIAL 1a ELECTRICISTA
AJUDANT D'ELECTRICISTA
RAC MURAL 25 u
COST INDIRECTE

23,50
21,00
16,00
382,00
442,70

2,47
33,07
25,20
382,00
26,56

TOTAL PARTIDA

469,30

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb TRENTA CENTIMS.

PAC CONNEXIÓ CABLES DE 24 PORTS

11.2

Connexionat amb cables de 24 ports.

O0101
O0116
O0144
MRACCONN
%0150

0,040
0,400
0,400
1,000
6,000

H.
H.
H.
ut
%

CAP DE COLLA RAM ELECTRICITAT
OFICIAL 1a ELECTRICISTA
AJUDANT D'ELECTRICISTA
RAC CONNEXIÓ CABLES 24 ports
COST INDIRECTE

23,50
21,00
16,00
64,00
80,50

0,99
8,82
6,72
64,00
4,83

TOTAL PARTIDA

85,36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS.

CONNECTOR RJ45 CAT6 UTP

11.3

Subministrament i col·locació de terminal RJ45.

O0101
O0144
MCCRJ45
%0150

0,010
0,100
1,000
6,000

H.
H.
u
%

CAP DE COLLA RAM ELECTRICITAT
AJUDANT D'ELECTRICISTA
Connector RJ45 CAT6 UTP
COST INDIRECTE

23,50
16,00
5,56
7,50
TOTAL PARTIDA

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS.

0,25
1,68
5,56
0,45

7,94

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

Preu

Subtotal

23,50
16,00
395,00
422,70

2,47
25,20
395,00
25,36

Import

SWITCH 48 PORTS 10/100/1000+4xGb

11.4

Subministrament, muntatge i connexionat de switch de 48 ports
10/100/1000+4XGb.

O0101
O0144
MSWITC
%0150

0,100
1,500
1,000
6,000

H.
H.
u
%

CAP DE COLLA RAM ELECTRICITAT
AJUDANT D'ELECTRICISTA
SWITCH 48 ports 10/100/1000+4xGb
COST INDIRECTE

TOTAL PARTIDA

448,03

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb TRES CENTIMS.

CABLE CONNECTOR FTP 2m RJ45

11.5

Cable connector FTP terminal RJ45 de 2 m de longitud. Muntat, prov at.

O0101
O0144
MLAT
%0150

0,040
0,040
1,000
6,000

H.
H.
u
%

CAP DE COLLA RAM ELECTRICITAT
AJUDANT D'ELECTRICISTA
Cable connector 2 m. RJ45
COST INDIRECTE

23,50
16,00
4,33
6,00

0,99
0,67
4,33
0,36

TOTAL PARTIDA

6,35

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-CINC CENTIMS.

REGLETA ENDOLLS 8 PRESES

11.6

Subministrament i cablejat de regleta d'endolls de 8 preses per a equips
inf ormàtics i racs.

O0101
O0144
MREG
%0150

0,150
1,500
1,000
6,000

H.
H.
u
%

CAP DE COLLA RAM ELECTRICITAT
AJUDANT D'ELECTRICISTA
Regleta endolls 8 preses
COST INDIRECTE

23,50
16,00
56,00
84,90

3,70
25,20
56,00
5,09

TOTAL PARTIDA

89,99

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS.
131000030

10100030
10100060
30700010
990200030

0,685
0,685
32,200
0,025

m2

PARET CER.TOTXANA 10x14x29 REV.

h
h
ut
m3

De paret de 15 cm. de totxana de 10x14x29 cm., aferrat amb
morter M-5a, per revestir.
OFICIAL 1A
22,64
MANOBRE
19,62
TOTXANA 10x14x29 cm.
0,38
MORTER DE C.P. M-5a (1:6)
111,71

15,51
13,44
12,24
2,79

TOTAL PARTIDA

43,98

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CENTIMS.
131000090

10100030
10100060
30700060
990200030

0,771
0,771
32,200
0,032

m2

PARET CER.MAÓ PERF. 10x14x29 REV.

h
h
ut
m3

De paret de 15 cm. de maó perforat de 10x14x29 cm., aferrat amb morter M-5a, per revestir.
OFICIAL 1A
22,64
MANOBRE
19,62
MAO PERFORAT 10x14x29
0,42
MORTER DE C.P. M-5a (1:6)
111,71

17,46
15,13
13,52
3,57

TOTAL PARTIDA

49,68

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CENTIMS.
220100010

m2

AJUTS PALETA/M2 INST.
Ajuts de paleteria a instal.lacions per m2. construït.

10100030
10100060

0,040 h
0,210 h

OFICIAL 1A
MANOBRE

22,64
19,62
TOTAL PARTIDA

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRES CENTIMS.

0,91
4,12

5,03

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

230110020

10100150
10100160
990100042
990100062

0,210
0,105
12,000
1,000

Preu

m2

ENGUIXAT VERTICAL BON ULL, MANUAL

h
h
l
l

D'enguixat manual a bon ull de paraments verticals , a 3 m
d'alçària com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix
blanc YF, inclosa formació d'angles vius.
OFICIAL 1A. GUIXAIRE
21,93
AJUDANT GUIXAIRE
19,21
PASTA DE GUIX YG
0,13
PASTA DE GUIX YF
0,17

Subtotal

Import

4,61
2,02
1,56
0,17

TOTAL PARTIDA

8,36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS.

m2

230212040

10100030
10100060
990200090

0,550 h
0,550 h
0,020 m3

ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:1:7
D'arrebossat de parets, a 3 m d'alçària com a màxim, amb
morter de calç grassa i ciment portlant 1:1:7 (M-5b) a bon
ull i amb acabat remolinat per exteriors.
OFICIAL 1A
22,64
MANOBRE
19,62
MORTER CALç GRASSA I C.P. M-5b
168,99

12,45
10,79
3,38

TOTAL PARTIDA

26,62

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS.

m2

230460010

FALS SOSTRE PERFILS "U" ACER FIX.MEC.
Fals sostre format per perfis en "U" de 40x40x40mm d'acer fixats
mecanicament a subestructura formada per tubs d'acer fixats
mecanicament a subestructura formada per tub d'acer de 40x40
amb muntatns verticals fixats al sostre. Tot l'acer pintat a l'esmalt
sintètic amb una capa de protecció antioxidant i dues d'acabat.

10100030
10100060
10100230
30500790
30525SFE

0,110
0,480
0,380
1,610
5,200

h
h
h
kg
ml

OFICIAL 1A
MANOBRE
OFICIAL 1A. MUNTADOR
PERFIL T ACER GALV. 2X2 F.SOSTRE
PERFIL "U" 40X40X40MM ACER

22,64
19,62
22,64
3,36
3,67

2,49
9,42
8,60
5,41
19,08

TOTAL PARTIDA

45,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS.
230531020

10100030
10100060
33000100
990200100
30300200
30300010

0,480
0,330
1,020
0,035
0,600
0,500

m2

PAV.TERRATZO GRA MITJÀ 40x40 A TRUC

h
h
m2
m3
kg
kg

Paviment de terratzo amb gra mitjà, peces de 40x40 cm,
col·locades a truc de maceta amb morter mixte de calç grassa i ciment portlant 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou reajuntat amb
beurada de ciment de color.
Es classificaran els paviments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament que es determinarà
mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe
segons la seva localització a l'obra i característiques del
sòl.
OFICIAL 1A
22,64
MANOBRE
19,62
TERRATZO GRA MITJÀ DE 40x40 cm
15,13
MORTER CALç GRASSA I C.P. M-2,5b
184,07
BEURADA DE COLOR
1,03
CIMENT PORTLAND CEM I 32,5
0,15

10,87
6,47
15,43
6,44
0,62
0,08

TOTAL PARTIDA
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS.

39,91

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

230532050
10100030
10100060
20101000
20101010

0,320
0,050
0,200
0,120

m2

REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT TERRATZO

h
h
h
h

Rebaixat, polit i abrillantat de paviments de terratzo.
OFICIAL 1A
MANOBRE
POLIDORA
ABRILLANTADORA

Preu

Subtotal

22,64
19,62
2,90
2,21

7,24
0,98
0,58
0,27

TOTAL PARTIDA

Import

9,07

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SET CENTIMS.
230533020

10100030
10100060
33000120
30300030
30300200

0,100
0,020
1,020
0,200
0,100

ml

SÒCOL TERRATZO COL. C.COLA

h
h
ml
kg
kg

Sòcol de terratzo de 7cm d'alçària, del tipus gra mitjà, gros o
microgrà, col·locat amb ciment cola o pasta adhesiva. S'inclou reajuntat amb beurada de ciment de color.
OFICIAL 1A
22,64
MANOBRE
19,62
SòCOL TERRATZO 7 cm D'ALÇARIA
4,00
CIMENT ADHESIU O PASTA ADHESIVA
0,24
BEURADA DE COLOR
1,03

2,26
0,39
4,08
0,05
0,10

TOTAL PARTIDA

6,88

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-VUIT CENTIMS.

m2

230612010

ENRAJ.CER.ESM.F.PETIT C.COLA
Enrajolat de parament vertical amb rajola ceràmica esmaltada
serigrafiada, amb peces de formats petits (10x10cm, 15x15cm,
20x20cm...), col·locades amb ciment cola o pasta adhesiva
especial guix, amb llana dentada sobre plaques de cartro guix.
S'inclou reajuntat amb beurada de ciment de color.

10100030
10100060
32700005

0,580 h
0,390 h
1,020 m2

30300030
30300200

5,000 kg
1,000 kg

OFICIAL 1A
MANOBRE
RAJOLA CERÀMICA ESMALTADA, PREU
BAIX
CIMENT ADHESIU O PASTA ADHESIVA
BEURADA DE COLOR

22,64
19,62
14,65

13,13
7,65
14,94

0,24
1,03

1,20
1,03

TOTAL PARTIDA

37,95

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS.

m2

230711190

APLACAT PARAMENT VERT. EXT. BASSALT
Aplacat de parament vertical exterior de bassalt de Castellfollit de
la Roca, acabat flamejat,de 2 cm de gruix, amb peces col.locades a
la valenciana amb morter M-5a. S'inclou rejuntat amb beurada de
ciment de color.

10100030
10100060
BAS001A
990200030
30300200

0,960
0,960
1,020
0,020
0,600

h
h
m2
m3
kg

OFICIAL 1A
MANOBRE
BASSALT 2CM
MORTER DE C.P. M-5a (1:6)
BEURADA DE COLOR

22,64
19,62
94,92
111,71
1,03

21,73
18,84
96,82
2,23
0,62

TOTAL PARTIDA
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb VINT-I-QUATRE CENTIMS.

140,24

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

300100315

10100030
10100060
10100190
34100175

0,500
0,500
0,150
1,000

Preu

Subtotal

ml

BARANA D'ACER INOX. 110 CM - ANCORADA

h
h
h
ml

De subministrament i col.locació de barana horitzontal o inclinada d'acer inoxidable, de 110 cm d'alçada, formada per
brèndoles verticals disposades cada 10 cm. (no escalable),
ancorada, per tenir una resistència i rigidesa mínima de
0,80 KN/m de força horitzontal.
OFICIAL 1A
22,64
MANOBRE
19,62
OFICIAL 1A. SERRALLER
22,01
BARANA D'ACER INOXIDABLE 110 CM
200,97

11,32
9,81
3,30
200,97

TOTAL PARTIDA

Import

225,40

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA CENTIMS.

ml

300200070

PASSAMA D'ACER INOXIDABLE
Passamans de baranes d'acer inoxidable de diàmetre 40mm amb
platines de connexió a parament, fixat mecànicament.

10100190
10100200
34200030

0,150 h
0,150 h
1,000 ml

OFICIAL 1A. SERRALLER
AJUDANT SERRALLER
PASSAMà BARANA PERFIL ACER INOX.

22,01
19,28
34,02

3,30
2,89
34,02

TOTAL PARTIDA

40,21

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VINT-I-UN CENTIMS.

m2

330100090

PLàSTIC LLIS

S/GUIX ,CORRO

De pintura plàstica llisa aplicada amb corró sobre guix, amb una
capa segelladora i dues d'acabat.

10100110
35800030

0,150 h
0,400 kg

OFICIAL 1A. PINTOR
PINTURA PLàSTICA

21,93
3,84

3,29
1,54

TOTAL PARTIDA

4,83

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS.

m2

330100330

10100110
35800110

0,240 h
0,500 kg

PINTURA SILICAT S/CIMENT,CORRO
De pintura al silicat aplicada amb corró sobre ciments o derivats.
OFICIAL 1A. PINTOR
21,93
PINTURA AL SILICAT
9,75

5,26
4,88

TOTAL PARTIDA

10,14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb CATORZE CENTIMS.

m2

330101130

ESMALT POLIURETà S/FERRO,BROTXA
De pintura a l'esmalt poliuretà aplicada amb brotxa sobre ferro o
acer. Inclou pinta previ amb pintura antioxidant

10100110
35800090
35800200
35800210
35800190
35800270

0,790
0,350
0,100
0,300
0,350
0,150

h
kg
kg
kg
kg
l

OFICIAL 1A. PINTOR
ESMALT POLIURETà
WASH-PRIMER IMPREGNACIO DE GALV.
PASTA REGULARITZACIO
MINI DE PLOM ELECTROLITIC
DISSOLVENT

21,93
12,82
15,62
4,36
11,50
4,54

17,32
4,49
1,56
1,31
4,03
0,68

TOTAL PARTIDA
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS.

29,39

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

ut

390300020

Preu

Subtotal

Import

SUB/COL.LAVABO PENJAT POR.C-B 56x44 PREU ALT
Subministre i col·locació de lav abo de peu de 56x46cm de porcellana blanca,
model DAMA de Roca o similar, amb sif ó de crom amb engolidor i
sobreixidor. Inclou aixeta monocomandament, amb mecanisme
economitzador d'aigua, i suport per penjar a paret. El cabal d'aigua mínim
serà de 9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior
a 1 bar.

10100240
37800230
37800260
37800270
37800390

1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

h
ut
ut
ut
ut

oficial 1ª instal.lador
LAVABO VICTORIA DE 56x44cm DE PORC.
AIXETA MONOCOMANDAMENT o PEDILUVI
SIFO CROMAT D'AMPOLLA D-50mm
FLEXIBLE CONNEXIO COURE CROMAT

23,55
65,20
65,30
22,54
3,84

23,55
65,20
65,30
22,54
7,68

TOTAL PARTIDA

184,27

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-SET CENTIMS.

ut

390400010

SUB/COL.VATER POR.C-B CIST.BAIXA PREU ALT
Subministre i col·locació de v àter de porcellana blanca de cisterna baixa,
model DAMA SENSO de Roca o similar, de sortida v ertical, de 40.5 cm
d'ample, 76.5 cm d'alt i 68.5 cm de f ons. Composat per tassa, tanc complet,
seient i tapa lacats amb xarneres d'acer inoxidable i maneguet d'ev acuació.
Inclou joc de mecanisme polsador d'interrupció v oluntària i mecanisme de
f ixació.

10100240
378002900

3,500 h
1,000 ut

37800300
37800310
%0150

1,000 ut
1,000 ut
6,000 %

oficial 1ª instal.lador
W.C.PORCELLANA B., DIPòSIT BAIX DAMA
SENSO
AIXETA DE PAS D'ENTRADA DE W.C.
SEIENT PER W.C.VICTÒRIA C-B
COST INDIRECTE

23,55
325,00

82,43
325,00

5,74
28,00
441,20

5,74
28,00
26,47

TOTAL PARTIDA

467,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CENTIMS.

ut

390700010

10100240
37800400
37800410

2,000 h
1,000 ut
1,000 ut

SUB/COL.ABOCADOR PORCELLANA C-B
Subministre i col·locació d'abocador de porcellana blanca
amb reixa cromada i topall de goma, model Garda de Roca.
oficial 1ª instal.lador
23,55
BUIDADOR DE PORCELLANA BLANCA
161,36
AIXETA FRONTAL PER A BUIDADOR
44,34

47,10
161,36
44,34

TOTAL PARTIDA

252,80

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA CENTIMS.

ut

391000020
10100240
37800690
37800840
37800850

4,500
1,000
2,000
1,000

h
ut
ut
ut

%0150

6,000 %

SUB/COL.ESCALFADOR ELECTRIC 50L
D'escalfador elèctric de 50 l.
oficial 1ª instal.lador
ESCALFADOR ELèCTRIC 50 l.
TUB CONNEXIO P.P. FLORONS
CONJUNT SUPORTS ESCALFADOR
PARET
COST INDIRECTE

23,55
194,06
6,61
3,73

105,98
194,06
13,22
3,73

317,00

19,02

TOTAL PARTIDA
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb UN CENTIMS.

336,01

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

m3

7010000020

Preu

Subtotal

Import

EXCAVACIó TERRES A CEL OBERT
M3. Excavació a cel obert de terres compactes, a màquina. Inclou
transport de terres a l'abocador controlat i les taxes pertinents.

10100060
20100180

0,090 h
0,200 h

MANOBRE
PALA EXCAVADORA ERUGUES MITJANA

19,62
96,99

1,77
19,40

TOTAL PARTIDA

21,17

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb DISSET CENTIMS.

m3

7070000030A

MATERIAL GRANULAR NEGRE 25-40MM CANTELL RODAT
M3. Estesa de material granular de color negre, de 25-40mm, amb
cantell rodat, escampat a mà.

10100060
30200210B

0,010 h
1,000 m3

MANOBRE
PEDRES NEGRES 25-40MM

19,62
85,00

0,20
85,00

TOTAL PARTIDA

85,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb VINT CENTIMS.

m2

7080000010
10100060
30200200

0,010 h
1,050 m2

GEOTEXTíL 200 GR/M2
M2. Subministrament i col·locació de geotextil de 200 gr/m2.
MANOBRE
19,62
GEOTEXTIL DE 200 GR/M2.
1,60

0,20
1,68

TOTAL PARTIDA

1,88

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-VUIT CENTIMS.

U

9.1

Posada en marxa de la instal·lació de climatització
Posada en marxa de la instal·lació de climatització i recuperació de calor.
Inclou la prov a d'estanqueïtat, detecció de possibles f ugues i la reparació, la
recàrrega de gas R410A, les prov es de f uncionament, programació i traspàs
de coneixements del sistema de f uncionament, entrega de croquis del
sistema de f uncionament i connexionat dels equips. Inclou tots elements
necessaris per la posada en marxa i f uncionament. A justif icar.

A012G000
A013G000
MR410A
MDIVERS
%0150

35,000
35,000
22,000
1,000
6,000

h
h
kg
u
%

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Refrigerant R410A
Materials divers
COST INDIRECTE

22,67
19,47
45,50
85,00
2.560,90

793,45
681,45
1.001,00
85,00
153,65

TOTAL PARTIDA

2.714,55

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS CATORZE EUROS amb CINQUANTA-CINC
CENTIMS.
APLIC-PARET

u

Aplic de paret
Subministrament i muntatge d'aplic de paret de Lledó Variant I S Dy namic o
similar de color gris amb làmpada de baix consum de 11 W.

A012H000
A013H000
MAPLICAJCAS

0,500 h
0,500 h
1,000 u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Aplic de paret de preu alt

22,67
19,47
150,00

11,34
9,74
150,00

TOTAL PARTIDA

171,08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb VUIT CENTIMS.
C1.1.1

ML

Escomesa 400V
Subministrament, col·locació d'escomesa per a la tensió de 400 V, f ormat
per cable AFUMEX 1x50

E1910

1,000 ML

CONDUCTOR Cu 1x50

11,80
TOTAL PARTIDA

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA CENTIMS.

11,80

11,80

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

U

C1.1.2

Preu

Subtotal

Import

Quadre TMF10
Subministrament, muntatge i connexionat de quadre de TMF10 de 55 kW
amb ICP de 80A. Inclou tots els accessoris necessaris.

O0101
O0116
O0144
MQUADTMF10
P3266
%0150

0,400
4,000
4,000
1,000
8,000
6,000

H.
H.
H.
u
ML
%

CAP DE COLLA RAM ELECTRICITAT
OFICIAL 1a ELECTRICISTA
AJUDANT D'ELECTRICISTA
Quadre TMF10 55kW 80A amb ICP
CONDUCTOR VV 0.6/1Kv Cu 1X50
COST INDIRECTE

23,50
21,00
16,00
851,76
9,90
1.096,20

9,87
88,20
67,20
851,76
79,20
65,77

TOTAL PARTIDA

1.162,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS.

U

C1.1.3

Quadre centralització 4 trifàsics 400V
Subministrament, muntatge i connexionat de quadre centralització de 4
subministraments trif àsics de 400 V. Inclou tots els accessoris necessaris.

O0101
O0116
O0144
MQUADRECENTR
P3266
%0150

0,400
4,000
4,000
1,000
8,000
6,000

H.
H.
H.
u
ML
%

CAP DE COLLA RAM ELECTRICITAT
OFICIAL 1a ELECTRICISTA
AJUDANT D'ELECTRICISTA
Quadre centralització 4trifàsics
CONDUCTOR VV 0.6/1Kv Cu 1X50
COST INDIRECTE

23,50
21,00
16,00
1.080,00
9,90
1.324,50

9,87
88,20
67,20
1.080,00
79,20
79,47

TOTAL PARTIDA

1.403,94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS.

ml

C1.2.1.

Escomesa 230 V
Subministrament, entubat i connexió d'escomera de 230V amb cable
AFUMEX de 16mm2.

E1907

1,000 ML

CONDUCTOR Cu 1x16

5,61

5,61

TOTAL PARTIDA

5,61

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS.

u

C1.2.2.

Quadre centralització comptadors 230V
Subministrament, muntatge i connexionat de quadre centralització de
subministraments trif àsics de 230V. Inclou tots els accessoris necessaris.

O0101
O0116
O0144
MQUADRECRENT2
P3266
%0150

0,400
4,000
4,000
1,000
8,000
6,000

H.
H.
H.
u
ML
%

CAP DE COLLA RAM ELECTRICITAT
OFICIAL 1a ELECTRICISTA
AJUDANT D'ELECTRICISTA
Quadre centralització trifàsics 230V-24 kW
CONDUCTOR VV 0.6/1Kv Cu 1X50
COST INDIRECTE

23,50
21,00
16,00
1.117,00
9,90
1.361,50

TOTAL PARTIDA

9,87
88,20
67,20
1.117,00
79,20
81,69

1.443,16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb SETZE CENTIMS.

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

u

C1.2.3

Preu

Subtotal

Import

Trasllat de quadres d'enllumenat
Treballs de trasllat de quadres d'enllumenat. Consisteix en el desmuntat dels
quadres actuals i la col·locació en el nou emplaçament. Realització de
perllongació de totes les línies des del punt actual f ins al nou emplaçament,
amb connectors amb terminal i maniguet retràctil. Col·locació de nov a caixa
de comprov ació de terra i canaleta de 200x100.

O0101
O0116
O0144
MMANGUERA4X6
MRETRACTIL
MCAIXATERRA
MDIVERS
%0150

4,000
20,000
20,000
192,000
5,000
1,000
1,000
6,000

H.
H.
H.
ml
ml
u
u
%

CAP DE COLLA RAM ELECTRICITAT
OFICIAL 1a ELECTRICISTA
AJUDANT D'ELECTRICISTA
Manguera 4x6mm2 RVK1000
Retràctil amb cola 22-6mm
Caixa comprovació terra
Materials divers
COST INDIRECTE

23,50
21,00
16,00
4,60
10,96
35,50
85,00
1.934,20

98,70
441,00
336,00
883,20
54,80
35,50
85,00
116,05

TOTAL PARTIDA

2.050,25

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL CINQUANTA EUROS amb VINT-I-CINC CENTIMS.

U

C1.3.1

Acabats de la instal·lació elèctrica de la planta altell
Treballs d'acabat de la planta altell, consistents en la col·locació de les
canaletes i cablejat pels punts de llum a sostre. Acabament de la canaleta
d'endolls i inf ormàtica en els laterals de la paret.

O0101
O0116
O0144
MALTELL
MDIVERS
%0150

1,000
10,000
10,000
1,000

H.
H.
H.
u

1,000 u
6,000 %

CAP DE COLLA RAM ELECTRICITAT
OFICIAL 1a ELECTRICISTA
AJUDANT D'ELECTRICISTA
Materials pendent altell (canaletes, cablejat
i elements)
Materials divers
COST INDIRECTE

23,50
21,00
16,00
250,00

24,67
220,50
168,00
250,00

85,00
748,20

85,00
44,89

TOTAL PARTIDA

793,06

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb SIS CENTIMS.

U

C1.3.2.

Repàs, marcat i comprovacions de línies, quadres i equips
Treballs de repàs, marcat de cablejats, línies i zones, a tota la instal·lació
elèctrica de l'edif ici. Completar l'etiquetat dels quadres (regletes de
connexió). Repàs de f uncionament de línies, proteccions, terra, llum, llums
d'emergència i demés elements, inclou la reparació si s'escau.

O0101
O0116
O0144
MDIVERS
%0150

0,400
4,000
8,000
1,000
6,000

H.
H.
H.
u
%

CAP DE COLLA RAM ELECTRICITAT
OFICIAL 1a ELECTRICISTA
AJUDANT D'ELECTRICISTA
Materials divers
COST INDIRECTE

23,50
21,00
16,00
85,00
317,50

9,87
88,20
134,40
85,00
19,05

TOTAL PARTIDA

336,52

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS CENTIMS.
C1.3.3

U

Derivació individual cable AFUMEX 1x35mm
Subministrament, col·locació i connexionat de deriv ació indiv idual, des de
quadre de comptadors f ins a quadre general. Format per cablejat 1x35mm
AFUMEX 1000 V.

E1909

80,000 ML

CONDUCTOR Cu 1x35

9,53

762,40

TOTAL PARTIDA
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb QUARANTA CENTIMS.

762,40

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

U

CCTVCAM

Preu

Subtotal

Import

Càmara interior/exterior
Subministrament, muntatge i ajustatge de càmara domo amb inf rarojos
HDCVI - impermeable IP66 1/32 1,3Megapixels Exxmor- HD 720P
(1208x720) amb sortida dual HDCVI i estandar - lent v arif ocal 2,8-12mm 0
lux i 3 LED Array d'abast de 40m, amb transceptor 1 canal. Inclou cablejat
amb cable de xarxa f ins a grav ador.

A012M000
A013M000
BMY12000
MCAMCCTV
MLINIAINFB

1,000
2,000
1,000
1,000
1,000

h
h
u
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
P.p.elements especials p/cent.det.
Càmara CCTV+transceptor
Cablejat informàtic/telefònic categoria 6 +
tub PVC

22,67
19,47
25,00
105,00
45,00

22,67
38,94
25,00
105,00
45,00

TOTAL PARTIDA

236,61

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS.

U

CCTVCON

Gravador digital fins 8 senyal amb disc dur 1TB
Subministrament i muntatge de grav ador digital HDCVI & IP & analògc 2IP 1
CH audio - H.264 - resolució per canal 1x720P(25FPS +15*(12FPS)/960H/D1
(25FPS) - control PTS i alarmes- sortida VGA i HDMI f ull HO amb accés IP
dual stream, amb un disc dur de 1 Tb. Inclou multiplicador de 2 seny als de
v ideo 1 entrada HDMI i 2 sortides HDMI per a 2 monitors.Amb un extensor
de seny al HDMI f ins a 60 m. Fonts d'alimentació. Conf iguració del grav ador,
IP, obertura de ports, conf iguració de email, instal·lació de sof tware per a
telèf on mòbil i legalització per LPD i col·locació de rètols d'av ís.

A012M000
A013M000
BMY12000
MGRAVACCTV

2,000
3,000
1,000
1,000

h
h
u
u

LEGA
MEXTEHMI
CONFIGCCTV

1,000 u
1,000 u
1,000 u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
P.p.elements especials p/cent.det.
Gravador CCTV 8canals + disc dur 1Tb+
font + mult senyal
Legalització lei protecció de dades i rètols
Extensor de senyals HDMI fins 60 m
Configuració de CCTV

22,67
19,47
25,00
448,00

45,34
58,41
25,00
448,00

150,00
78,00
150,00

150,00
78,00
150,00

TOTAL PARTIDA

954,75

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC
CENTIMS.

U

CCTVMON

Monitor/televisor de LED de 19"
Subministrament i muntatge de monitor/telev isor LED de 19" amb entrada
HDMI i suport a paret f ix/orientable, inclou cablejat HDMI f ins a unitat
grav adora CCTV.

A012M000
A013M000
BMY12000
MMONITOR19
MSUPMON
MCABLHDMI

1,000
0,500
1,000
1,000
1,000
1,000

h
h
u
u
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
P.p.elements especials p/cent.det.
Monitor televisor LED 19"
Suport fix/orientable monitor
Cable HDMI fins 10 m

22,67
19,47
25,00
120,00
30,00
45,00
TOTAL PARTIDA

22,67
9,74
25,00
120,00
30,00
45,00

252,41

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS.

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

u

DOWNL-220

Preu

Subtotal

Import

Llum tipus downligth d220, 2x18W TC-D
Llum tipus dow nligth diàmetre 220,amb reflector d'alumini anoditzat,
anell d'alumin,i amb làmpades 2x18W TC-D i encastada a cel ras
de fibra mineral. Inclou Inclou formació de forat, equips, làmpades i
RAAE.

A012H000
A013H000
MDOWN-220

0,500 h
0,500 h
1,000 u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Llum tipus downligth d320, 2x26w- TC-D

22,67
19,47
35,50

11,34
9,74
35,50

TOTAL PARTIDA

56,58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS.

M2

E0206
O0132
M3716
%0150

0,180 H.
0,090 H.
6,000 %

DEMOLICIO PAVIMENT FORMIGO
de 10 cm. de GRUIX amb compressor de dos martells.
MANOBRE ESPECIALITZAT
16,15
COMPRESSOR AMB 2 MARTELLS
15,53
COST INDIRECTE
4,50

3,05
1,47
0,27

TOTAL PARTIDA

4,79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-NOU CENTIMS.

M2

E0214

O0132
M3716
%0150

0,420 H.
0,210 H.
6,000 %

DEMOLICIO PAVIMENT DE PANOT
sobre paviment de formigó de 10 cm. de gruix i de MENYS
de 0.60 m. amplària, amb compresor de dos martells.
MANOBRE ESPECIALITZAT
16,15
COMPRESSOR AMB 2 MARTELLS
15,53
COST INDIRECTE
10,50

7,12
3,42
0,63

TOTAL PARTIDA

11,17

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb DISSET CENTIMS.

M2

E0225

M3704
%0150

0,030 H.
6,000 %

DEMOLICIO PAVIMENT AGLOMERAT
BITUMINOS, de 10 cm de gruix i menys de 0.60m d'amplària, amb mitjans mecànics.
RETROEXCAVADORA MITJANA
58,38
COST INDIRECTE
1,80

1,84
0,11

TOTAL PARTIDA

1,95

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS.
E0315

O0132
M3704
M3710
%0150

0,450
0,100
0,450
6,000

M3

REBLIMENT I PICONATGE

H.
H.
H.
%

de RASES i POUS amb TERRA SEL.LECCIONADA procedent de l'excavació, en tongades de 25 cm. com a màxim,
amb compactació del 95% PM.
MANOBRE ESPECIALITZAT
16,15
RETROEXCAVADORA MITJANA
58,38
PICO VIBRANT AMB PLACA 60 CM
9,68
COST INDIRECTE
18,30
TOTAL PARTIDA

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS.

7,63
6,13
4,57
1,10

19,43

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

M3

E0337
O0130
M3704
%0150

0,010 H.
0,185 H.
6,000 %

Preu

Subtotal

15,24
58,38
11,50

0,16
11,34
0,69

Import

EXCAVACIO DE RASES I POUS
en terreny de TRANSIT, amb mitjans mecànics.
MANOBRE
RETROEXCAVADORA MITJANA
COST INDIRECTE

TOTAL PARTIDA

12,19

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb DINOU CENTIMS.

M3

E0707
M3714
%0150

0,125 H.
6,000 %

TRANSPORT DE TERRES
amb un recorregut màxim de 20 km, amb CAMIO de 12T.
CAMIO 12 T
40,25
COST INDIRECTE
5,30

5,28
0,32

TOTAL PARTIDA

5,60

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA CENTIMS.

M3

E0724
M3714
M3701
%0150

0,138 H.
0,037 H.
6,000 %

CARREGA I TRANSPORT DE RUNA
amb un recorregut màxim de 10 KM, amb CAMIO de 12 T.
CAMIO 12 T
40,25
PALA CARREGADORA PNEUMATICS
47,08
COST INDIRECTE
7,70

5,83
1,83
0,46

TOTAL PARTIDA

8,12

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DOTZE CENTIMS.

M3

E0810

O0130
P0554
%0150

0,250 H.
1,020 M3
6,000 %

FORMIGO PER A RASES I POUS
HM-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40mm, abocat des de camió.
MANOBRE
15,24
FORMIGO HM-20/P/30/IIa
81,30
COST INDIRECTE
86,90

4,00
82,93
5,21

TOTAL PARTIDA

92,14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb CATORZE CENTIMS.
E0916

O0123
O0132
P1601
M3726
M3707
M3732
%0150

0,040
0,160
1,000
0,040
0,040
0,040
6,000

T

MESCLA BITUMINOSA TIPUS D-12

H.
H.
T
H.
H.
H.
%

mescla bituminosa en calent de composició densa(tipus
D-12) amb granulat granític, estesa i compactada al 98%
de l'assaig marshall.
OFICIAL 1a OBRA PUBLICA
17,92
MANOBRE ESPECIALITZAT
16,15
MESCLA BIT. CALENT D-12 GRAN.
44,79
ESTENEDORA PAV.MESCLA BITUM.
51,87
CORRO VIBRATORI 12 A 14 T
63,01
CORRO VIBR. AUTOPR. PNEUMATIC
43,53
COST INDIRECTE
54,90

0,75
2,71
44,79
2,18
2,65
1,83
3,29

TOTAL PARTIDA

58,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb VINT CENTIMS.
E0943

O0123
M3733
%0150

ML

0,035 H.
0,035 H.
6,000 %

ASSERRAT DE JUNTES PAV.RIGID
SENSE arrencada de paviment RIGID, DE FORMIGO o similar.
OFICIAL 1a OBRA PUBLICA
17,92
ASSERRADORA DISC CARBORUNDUM
12,07
COST INDIRECTE
1,10
TOTAL PARTIDA

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb DISSET CENTIMS.

0,66
0,44
0,07

1,17

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

ML

E0944

O0123
M3733
%0150

0,025 H.
0,025 H.
6,000 %

Preu

Subtotal

SENSE arrencada de paviment flexible de mescla bituminosa o macadam asfàltic.
OFICIAL 1a OBRA PUBLICA
17,92
ASSERRADORA DISC CARBORUNDUM
12,07
COST INDIRECTE
0,80

0,47
0,32
0,05

Import

ASSERRAT DE JUNTES PAV.FLEX.

TOTAL PARTIDA

0,84

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS.
E0967

O0123
O0130
O0132
P0356
P0816
M3710
%0150

0,100
0,180
0,020
0,050
1,020
0,020
6,000

M2

PAVIMENT DE LLAMBORDINS 18x12

H.
H.
H.
M3
M2
H.
%

i 8 cm de gruix, de formigó, de color GRIS, de forma rectangular, tipus 1, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliments de sorra fina i compactació del paviment acabat
OFICIAL 1a OBRA PUBLICA
17,92
MANOBRE
15,24
MANOBRE ESPECIALITZAT
16,15
SORRA DE PEDRA GRANIT 0-3.5
19,81
LLAMBORDI FORMIGO GRIS18x12x8
17,76
PICO VIBRANT AMB PLACA 60 CM
9,68
COST INDIRECTE
24,40

1,88
2,88
0,34
0,99
18,12
0,20
1,46

TOTAL PARTIDA

25,87

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS.
E1038

O0123
O0130
P0550
%0150

0,150
0,450
1,050
6,000

M3

BASE DE FORMIGO HM-20

H.
H.
M3
%

, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, reglejat.
OFICIAL 1a OBRA PUBLICA
17,92
MANOBRE
15,24
FORMIGO HM-20/B/20/IIa
81,30
COST INDIRECTE
95,40

2,82
7,20
85,37
5,72

TOTAL PARTIDA

101,11

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT UN EUROS amb ONZE CENTIMS.
E1201

O0123
O0130
P0309
P0550
M0914
M0713
%0150

0,550
0,550
0,018
0,260
6,000
1,000
6,000

U

PERICO DE 38X38X55

H.
H.
T
M3
U
U
%

amb parets de 15 cm. de gruix de formigó HM-20 i solera de
maó calat sobre llit de sorra.
OFICIAL 1a OBRA PUBLICA
17,92
MANOBRE
15,24
BARREJA SORRA MATXUCADA
11,19
FORMIGO HM-20/B/20/IIa
81,30
MAO CALAT DE 29*14*10
0,25
MOTLLE METAL.LIC, PERICO EN.
0,68
COST INDIRECTE
42,80

10,35
8,80
0,20
21,14
1,57
0,71
2,57

TOTAL PARTIDA

45,34

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS.
E1206

O0123
O0130
E0110
P0605
%0150

0,350
0,350
0,020
1,000
6,000

U

BASTIMENT I TAPA 420x420x40

H.
H.
M3
U
%

de FOSA GRISA, per a pericó o troneta de serveis, de 25 kg
de pes, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4/165 l
OFICIAL 1a OBRA PUBLICA
17,92
MANOBRE
15,24
MORTER 380KG CP,SORRA.Vol 1:4
60,15
BASTIMENT I TAPA 420x420x40
40,19
COST INDIRECTE
53,60

6,59
5,60
1,20
40,19
3,22

TOTAL PARTIDA
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA CENTIMS.

56,80

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

E1207

O0123
O0130
E0110
P0606
%0150

0,450
0,450
0,030
1,000
6,000

Preu

Subtotal

U

BASTIMENT I TAPA 620x620x40

H.
H.
M3
U
%

de FOSA GRISA, per a pericó o troneta de serveis, de 52 kg
de pes, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4/165 l
OFICIAL 1a OBRA PUBLICA
17,92
MANOBRE
15,24
MORTER 380KG CP,SORRA.Vol 1:4
60,15
BASTIMENT I TAPA 620x620x50
68,28
COST INDIRECTE
85,80

8,47
7,20
1,80
68,28
5,15

TOTAL PARTIDA

Import

90,90

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb NORANTA CENTIMS.
E1245
O0123
O0130
P4022
M0707
%0150

0,020
0,020
2,050
0,040
6,000

ML

DOBLE TUB PVC CORRUGAT 80

H.
H.
ML
KG
%

muntat com a canalització soterrada, amb filferro interior.
OFICIAL 1a OBRA PUBLICA
17,92
MANOBRE
15,24
TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC 80
1,18
FILFERRO RECUIT
0,98
COST INDIRECTE
3,20

0,38
0,32
2,42
0,04
0,19

TOTAL PARTIDA

3,35

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-CINC CENTIMS.

ml

E1265

TUB PVC FLEXIBLE CORRUGAT 160
muntat com a canalització soterrada, amb f ilf erro interior.

O0123
O0130
P4025
M0707
%0150

0,010
0,010
1,050
0,020
6,000

H.
H.
ML
KG
%

OFICIAL 1a OBRA PUBLICA
MANOBRE
TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC 160
FILFERRO RECUIT
COST INDIRECTE

17,92
15,24
3,92
0,98
4,50

0,19
0,16
4,12
0,02
0,27

TOTAL PARTIDA

4,76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS.
E1965

O0130
P3205
%0150

ML

0,010 H.
1,000 ML
6,000 %

CINTA DE PLASTIC D'AVIS
de l'existència de CONDUCCIONS ELECTRIQUES SOTERRADES, de 0.20 d'amplada, col.locada.
MANOBRE
15,24
CINTA DE PLASTIC D'AVIS
0,32
COST INDIRECTE
0,50

0,16
0,32
0,03

TOTAL PARTIDA

0,51

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-UN CENTIMS.
E2157LSD

ut

INSTAL·LACIO COMPLETA D'ACCESSORIS DE BANY
Instal·lació completa d'accessoris de bany. Subministre i
col·locació d'accessoris per a lavabo: 1 bobines per paper,1 mirall
de 130x100cms inclòs suport, 1 dispensadors de sabó,1 suports
de caixa per a paper de w ater i accessoris complerts per lavabo
de minusvalids.

A012J000
A013J000
MACCESLAV

2,000 h
2,000 h
1,000 u

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Accessoris bany

19,38
16,64
310,00

38,76
33,28
310,00

TOTAL PARTIDA
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb QUATRE CENTIMS.

382,04

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

EM111025
A012M000
A013M000
BM111020
BMY11000

0,250
0,250
1,000
1,000

u

Detector fums òptic,munt.superf.

h
h
u
u

Detector de fums òptic, muntat superficialment
Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Detector fums òptic
P.p.elements especials p/detec.

Preu

Subtotal

22,67
19,47
33,39
1,50

5,67
4,87
33,39
1,50

TOTAL PARTIDA

Import

45,43

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS.
EM112055
A012M000
A013M000
BM112050
BMY11000

0,500
0,500
1,000
1,000

u

Detector tèrm. termoveloc.,munt.superf.

h
h
u
u

Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment
Oficial 1a muntador
22,67
Ajudant muntador
19,47
Detector tèrm. termoveloc.
18,57
P.p.elements especials p/detec.
1,50

11,34
9,74
18,57
1,50

TOTAL PARTIDA

41,15

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb QUINZE CENTIMS.

u

EM121636

Centr.incendis, 2 zones,indic.,2aliment.,munt.a paret
Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, no ampliable ,amb
indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova
d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret. Inclou 2
bateries de 12 V i 7 A.

A012M000
A013M000
BM121630
BMY12000
BAT

3,000
3,000
1,000
1,000
1,000

h
h
u
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Centr.incendis,12zones,indic.,2aliment.
P.p.elements especials p/cent.det.
Bateria 12 v 7 A i bateria 12 v 2 A

22,67
19,47
190,00
25,00
60,00

68,01
58,41
190,00
25,00
60,00

TOTAL PARTIDA

401,42

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS UN EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS.
EM133067

u

Sirenes electròniques,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.
Una Sirena exterior de FOC i 2 sirenes interiors electròniques amb
senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a
l'interior. Inclou rètol interior.

A012M000
A013M000
BM133060

0,500 h
0,500 h
1,000 u

BMY13000

1,000 u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Sirena electrònica+senyal llumi.,c.c.,so
bitònic
P.p.elements especials p/siren.

22,67
19,47
165,00

11,34
9,74
165,00

0,50

0,50

TOTAL PARTIDA
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS.

186,58

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

u

EM31261J

Preu

Subtotal

Import

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (muntat a 1,7m
màxim part sup.ext.) i rètol de senyalització de 297x210mm de
poliestirè flourescent, col·locat amb adhesiu.

A012M000
A013M000
BM312611

0,200 h
0,200 h
1,000 u

BMY31000
%0150

1,000 u
6,000 %

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió
incorpo.pintat i rètol
P.p.elements especials p/extint.
COST INDIRECTE

22,67
19,47
55,00

4,53
3,89
55,00

0,25
63,70

0,25
3,82

TOTAL PARTIDA

67,49

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS.

u

EM31351J

Extintor manual CO2,2kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (muntat a 1,7m màxim part
sup.ext.) i rètol de senyalització.

A012M000
A013M000
BM313511
BMY31000
%0150

0,200
0,200
1,000
1,000
6,000

h
h
u
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Extintor CO2 2kg,pressió incorpo.pintat
P.p.elements especials p/extint.
COST INDIRECTE

22,67
19,47
91,50
0,25
100,20

4,53
3,89
91,50
0,25
6,01

TOTAL PARTIDA

106,18

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SIS EUROS amb DIVUIT CENTIMS.

u

EMD1AVF6

Det.IR+radar,cobert.lat.<=12m,abast<=15m,munt.superfic.paret
Detector d'infraroigs i radar, combinat, amb una cobertura lateral
<=12 m, amb un abast longitudinal <=15 m, muntat superficialment a
la paret, doble tecnoligia ACT o/i DDT2

A012M000
A013M000
B0A61600
BMD1AVF6

0,250
0,250
2,000
1,000

h
h
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tac niló d=6-8mm,vis
Detector infra.radar
combi.,cobert.lat.<=12m,abast<=15m,p/superf

22,67
19,47
0,15
42,00

5,67
4,87
0,30
42,00

TOTAL PARTIDA

52,84

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS.

u

EMD311A8

Centr.antirob.circuits,alarma,senyal llum.,munt.ext.
Central de seguretat antirobatori, microprocessada Digiplex de 8
zones ampliable a 96 amb comunicador digital per receptora,
possibilitat de 8 particions, memòria per 2048 esdeveniments. 5
teclats amb pantalla LCD i mòdul expansor de 4 zones.

A012M000
A013M000
B0A61600
BMD311A8

4,000
4,000
4,000
1,000

h
h
u
u

BAT

1,000 u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tac niló d=6-8mm,vis
Centr.antirob.circuits,alarma,senyal
llum.,p/ext.
Bateria 12 v 7 A i bateria 12 v 2 A

22,67
19,47
0,15
395,00

90,68
77,88
0,60
395,00

60,00

60,00

TOTAL PARTIDA
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb SETZE CENTIMS.

624,16

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

u

EMD43208

Preu

Subtotal

Import

Sirena elect.+senyal,protegida,muntada ext.i sirena interior
Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura
de la tapa i la separació de la paret, muntada a l'exterior. I sirena
interior de gran potència.

A012M000
A013M000
B0A61600
BMD43200

1,000
1,000
4,000
1,000

h
h
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tac niló d=6-8mm,vis
Sirena elect.+senyal,protegida

22,67
19,47
0,15
95,00

22,67
19,47
0,60
95,00

TOTAL PARTIDA

137,74

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-QUATRE CENTIMS.

m

EMD62623

Conductor blindat+apantallat 8x0,25mm2+2x0,75mm2,tub
Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2+2x0,75 mm2,
col.locat en tub (inclós)

A012M000
A013M000
BMD62620
EG221215

0,003
0,030
1,000
1,020

h
h
m
m

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Cond.blindat+apant.8x0,25mm2+2x0,75mm2
Tub flex.corru.PVC,dn=ref.11,resist.xoc
5,sob/sostremort

22,67
19,47
0,45
0,49

0,07
0,58
0,45
0,50

TOTAL PARTIDA

1,60

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA CENTIMS.

u

FLUORPEN1

Lluminària penjada amb tub fluorescent 2x58 Dinamic
Subministrament i muntatge de lluminària fluorescent penjada amb
2x58 w , làmpads i elements de subjecció i accessoris i cablejats
inclosos, tipus DECORATIVA, DINAMIC LÍNEA CONTINUA de LAMP
o similar, a concretar amb la DF. Inclou RAAE.

O0116
A013H000
MPENJ1

0,300 H.
0,300 h
1,000 u

OFICIAL 1a ELECTRICISTA
Ajudant electricista
Tira fluorescent penjada DINAMIC o
sim,+làmp+acce

21,00
19,47
295,00

6,30
5,84
295,00

TOTAL PARTIDA

307,14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SET EUROS amb CATORZE CENTIMS.

u

FLUORPEN2

Lluminària penjada amb tub fluorescent 2x58 FIL MED
Subministrament i muntatge de lluminària fluorescent penjada amb
2x58 w , làmpads i elements de subjecció i accessoris i cablejats
inclosos, tipus DECORATIVA de sobre taulell, FIL MED LC de LAMP
o similar, a concretar amb la DF. Inclou RAAE.

O0116
A013H000
MPENJ2

0,300 H.
0,300 h
1,000 u

OFICIAL 1a ELECTRICISTA
Ajudant electricista
Lluminària fluorescent taulell
penjada+làmp+acce

21,00
19,47
195,00

6,30
5,84
195,00

TOTAL PARTIDA

207,14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SET EUROS amb CATORZE CENTIMS.

U

FSEFE12A

Connexionat de xarxa d'aigua
Treballs de connexionat de xarxa d'aigua, amb aixeta de pas general, f ins a
escomesa i comptador. Prov es de pressió i demés comprov acions.

10100240
400100010
400200010
%0150

2,000
1,000
1,000
6,000

h
ml
ut
%

oficial 1ª instal.lador
CONNEXIO E.CANONADA 2" A-GALV
CLAU PAS GEN.2" COMPORTA ROSCA
COST INDIRECTE

23,55
82,44
91,26
220,80

47,10
82,44
91,26
13,25

TOTAL PARTIDA
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb CINC CENTIMS.

234,05

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

m2

G0801030

Preu

Subtotal

Import

LLOSA ESCALA HA-25-IIa,B500SD,NV
De llosa d'escala de 15 cm de gruix de formigó HA-25-B-12-IIa,
encofrada amb tauler per a revestir i, amb acer B-500-SD. Inclou la
formació de graons.

080900010

0,250 m2

081000035

8,000 kg

080800270
10100020
10100030
10100070

0,100
0,400
1,000
1,000

m3
h
h
h

ENCOFR. LLOSES-MEMB. F. PER
REVESTIR
A. LLOSES-MEMB ACER
B500SD/FER.OBRA
F.A. LLOSES-MEMB HA-25-B-12-IIa/C.GRIS
CAP DE COLLA
OFICIAL 1A
OFICIAL 1A. SOLDADOR

31,22

7,81

1,71

13,68

141,17
24,08
22,64
22,86

14,12
9,63
22,64
22,86

TOTAL PARTIDA

90,74

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb SETANTA-QUATRE CENTIMS.
LLUMPENJANT

u

LLum penjat per a doble nivell de sostre
Subministrament i muntatge de lluminària de campana alumini gris
penjada de 370mm diàmetre, amb 1x35 w , làmpades i elements de
subjecció i accessoris i cablejats inclosos, tipus BMP Lithting
CDM8086o similar, a concretar amb la DF. Inclou RAAE.

O0116
A013H000
MPENJCAMP

1,000 H.
1,000 h
1,000 u

OFICIAL 1a ELECTRICISTA
Ajudant electricista
Llum campana penjant d370 alumini

21,00
19,47
220,00

21,00
19,47
220,00

TOTAL PARTIDA

260,47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS.
NETEOBRA

u

Neteja general de l'obra
Neteja general de l'obra, inclou la neteja a fons de tots els lavabos
(aparells, rajoles, miralls..), fusteries interiors, terres i zòcols i
l'exterior i entorn de l'edifici.

OFICNET
PEONET
MATNETEJA

3,000 h
40,000 h
1,000 u

Oficial neteja
Peó neteja
Material neteja

19,34
16,11
35,00

58,02
644,40
35,00

TOTAL PARTIDA

737,42

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET-CENTS TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS.
RETOLGEN

u

Retolació general de l'edifici
Retolació genèrica de l'edifici sobre metacrilat, amb fons de color i
anagrama/llegenda i retolació. Rètol exterior edifici, rètol de cada
planta (amb detall dels serveis), rètol ascensor, rètol interior
ascensor, finestres d'accés bombers i d'altres. Inclou disseny,
realització i muntatge.

A012M000
A013M000
MRETOLGEN

2,000 h
2,000 h
1,000 u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Retolació genèrica de l'edifici

22,67
19,47
580,00
TOTAL PARTIDA

45,34
38,94
580,00

664,28

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CENTIMS.

QUADRE DE DESCOMPOSATS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Quantitat Uts. Descripció

u

RETOLPLA

Preu

Subtotal

Import

Retolació detallada de planta
Retolació detallada de planta de les diferents dependèndies, sobre
metacrilat, amb fons de color i anagrama/llegenda. Inclou disseny,
realització i muntatge. La retolació dels lavabos serà en retlleu,
sobre la maneta (H-D).

A012M000
A013M000
MRETOLPLA

2,000 h
2,000 h
1,000 u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Retolació de planta

22,67
19,47
185,00

45,34
38,94
185,00

TOTAL PARTIDA

269,28

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb VINT-I-VUIT CENTIMS.

u

RETSORT

Rètol sortida d'emergència amb fletxa
Rètol sortida d'emergència amb fletxa, de 297x210mm de poliestirè
flourescent, col·locat amb adhesiu.

A012M000
A013M000
MRETEMERG
%0150

0,050
0,050
1,000
6,000

h
h
u
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Rètol sortida emergència
COST INDIRECTE

22,67
19,47
7,00
9,10

1,13
0,97
7,00
0,55

TOTAL PARTIDA

9,65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS.

u

TECLATALAM

Teclat d'alarma 32 zones
Subministrament i muntatge de teclat per a control d'alarma, amb
botons il·luminats. Connectada a centraleta.

A012M000
A013M000
B0A61600
MTECLAT

0,250
0,250
4,000
1,000

h
h
u
u

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Tac niló d=6-8mm,vis
Teclat leeds 32 zones

22,67
19,47
0,15
65,00
TOTAL PARTIDA

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb CATORZE CENTIMS.

5,67
4,87
0,60
65,00

76,14
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1 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
1.1

OBJECTE

Aquest Estudi de Seguretat i Salut es redacta en compliment de l’article 5 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre
(BOE del 25/10/97), el qual deroga els RR.DD. 555/1986 de 21 de febrer i 84/1990 de 19 de gener.
S’han considerat, també, la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de riscos laborals i els RR.DD.
següents:
de 14 d’abril (BOE 23/04/97) de disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el
treball, i els seus annexes.
de 14 d’abril (BOE 23/04/97) de disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, i els annexes.
de 14 d’abril (BOE 23/04/97) de disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de
càrregues que comportin riscos, en particular dorso-lumbars, per als treballadors, i el seu annex.
ocasionalment es considerarà el R.D. 488/1997 de 14 d’abril (BOE 23/04/97), sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en relació al treball, amb equips que inclouen pantalles de visualització, i el seu annex.

1.2

DADES I CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

1.2.1 Dades:
Projecte: Acabats de l’edifici de la nova seu de l’ajuntament
Ubicació: Plaça de Sant Roc
Promotor: Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Autors del projecte d’obra:
Anna Baldó Sánchez, arquitecta col·legiada núm.33.405-7
Rafel Planas Mayolas, arquitecte tècnic, col·legiat 1.081
Tècnics redactors de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Josep Martín i Jutglar, enginyer tècnic industrial, tècnic superior en PRL

1.2.2 Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn:
Es projecte un edifici aïllat, de planta baixa, semisoterrani, dues plantes i altell que es destinarà a la nova seu de
l’ajuntament.

1.2.3 Descripció de l’obra:
Les actuacions que es preveuen realitzar són:
.- ACABATS DE PALETERIA
.- ACABATS DE COBERTA
.- REVESTIMENTS
.- FUSTERIA I SERRALLERIA
.- INSTAL·LACIONS
.- PINTURA I NETEJA
.- OBRA CIVIL SOTERRAMENT SERVEIS
Cal que tots els treballadors portin les proteccions individuals (casc, botes de seguretat i guants). Pels treballs a
façana, es col·locaran els mitjans auxiliars necessaris, com la bastida, amb les baranes de protecció en tot el
perímetre i també platoformes elevadores.
Es tindrà especial atenció a la coordinació entre els diferents industrials que intervinguin a l’obra, i que es
coordinin respecte als seus riscos així com respecte als treballadors del centre de treball.

1.2.4 Superfície :
La nova edificació tindrà uns superfície construida de 64,80 m2

1.2.5 Termini d’execució i previsió de personal
Termini d’execució:
El termini previst d’execució de l’obra és de 3 mesos.
Previsió de personal:
Segons les fases i ritme de l’obra es preveu que el personal necessari estigui comprès entre 3 i 5 treballadors
treballant simultàniament, donat que les feines poden ser simultànees. Puntualment pot incrementar el número
de treballadors.

1.2.6 Interferències i serveis afectats:
En principi no hi ha cap servei afectat. Tot i això, es realtizarà una nova xarxa de distribució de baixa tensió, per
donar continuïtat a una línia aèria que anava grapada a l’antic edifici i que ara es soterrarà.

1.2.7 Pressupost d’actuació:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE MATERIAL

95.157,30 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE

137.017,00€

PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT, a PEM

650,00 €

1.3

PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A
EMPRAR EN LES UNITATS CONSTRUCTIVES DE L’OBRA.

Unitat constructiva

Procediments i equips a emprar

Estructures i paleteria

Topogràfics
Excavació de fonaments sota rasant en rasa, tall
vertical, tall en talús
Ferrallat a obra
Encofrats de panells metàl·lics, fusta, reïnes,
trepants
Cindres i bastides
Formigonat i vibrat amb mitjans mecànics
Descàrrega i muntatge d’elements prefabricats
pesants
Grues automotrius

Senyalització i balissament

Maquinària d’ancoratge mecànic per percussió
Grues automotrius
Màquines automotrius de pintura

Obres complementàries

Màquines-eina portables
Eines manuals
Materials varis

1.4

TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS PER A LA
SEGURETAT I SALUT DELS TEBALLADORS (ANNEX II DEL R.D.
1627/1997).

En el present Projecte i Estudi es consideren:
Treballs amb risc especial de soterrament, esfondrament i caiguda d’alçada
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió, a llarg del traçat dels diferents camins discorren línies
de 25 kV.
Totes aquestes línies estan degudament grafiades als plànols.
Es senyalitzarà l’existència d’aquestes línies, i es comunicarà als xofers dels camions, per evitar que en les
feines de descàrrega, el bolquet entri en contacte amb la línia o la zona de protecció.

1.5

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS

1.5.1.1 RASES I POUS
1.5.1.2
1.5.1.2.1 Definició:
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel obert.
Pou:
Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular.
1.5.1.2.2 Descripció :
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de profunditat.
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat.
L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics.
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que
aquest hagi estat rebaixat artificialment.
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa.

En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les
característiques del terreny.
Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:
a) Conductors de maquinària per realitzar l’excavació.
b) Operaris per realitzar l’excavació manual.
c) Operaris pels treballs d’estretament.
d) Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament de terres.
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en maquinària
de moviment de terres, és a dir :
e) Màquines excavadores.
f) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”.
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous:
- Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud alhora.
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació.
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant.
- En el cas dels pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació.
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior.
El destrebament es realitzarà en el sentit invers.

- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació
s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant :
la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment
esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu
cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.
16.-Contactes elèctrics.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
28.-Malalties causades per agents físics
29.-Malalties causades per agents biològics

MITJA
BAIXA
ALTA
MITJA
ALTA
MITJA
MITJA
BAIXA
MITJA
BAIXA
MITJA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MITJA
MITJA

Gravetat

Avaluació
del Risc
GREU
MITJÀ
LLEU
ÍNFIM
MOLT GREU CRÍTIC
LLEU
BAIX
GREU
ELEVAT
LLEU
BAIX
LLEU
BAIX
GREU
BAIX
LLEU
BAIX
MOLT GREU MITJÀ
MOLT GREU ELEVAT
MOLT GREU MITJÀ
GREU
BAIX
MOLT GREU CRÍTIC
GREU
MITJÀ
GREU
MITJÀ

OBSERVACIONS :
(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció.
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16, 20 I 21) Risc específic causat per serveis afectats
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor i risc causat pel nivell de soroll.
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades.

1.5.1.2.3 Norma de Seguretat.

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que ja es
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara
no fos així, es construirien.
PROCÉS

Rases
• El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat.
• Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la
corresponent experiència.
• No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.
• En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà un
altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es
produeixi qualsevol situació d’emergència.
• S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin.
• Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els estampidors
quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials.
• Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o
d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.
• S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la
mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni
càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície.
• En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de tenir utilitat.
En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant per la part inferior del tall.
• La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant que el
terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un
capcer.
• L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara que
el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el
fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors
amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els treballs
d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què van donar lloc a l’excavació
d’aquesta rasa.
• Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es prevegi el
deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga durada de l’obertura.
• Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i en
quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat.
• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales
necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill.
Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a
mínim.
• L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a
distància no menor de 2 m. de la vorera del tall.
• Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions
corresponents.
• No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament.
• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran tanques
mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no
menor d’IP. 44 segons UNE 20.324.
• En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.
• En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el
nivell superficial del terreny.
• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de
palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per
l’equip de salvament, així com d’altres MITJÀs que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als
operaris que puguin accidentar-se.
• El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant.
• En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectat
(línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram).
• Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui
instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions per conèixer
la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat
perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar els treballs, per evitar el risc de
contacte elèctric.
• Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa,
haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà
l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries.

• En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent per
evitar així, el reblaniment de les bases al talús.
• Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar el cinturó de
seguretat convenientment lligat.
• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o
botes de goma en presència de fangs.
• En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.
• S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
• Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
• Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.
• Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb
anterioritat, incorporada a una bastida.
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, en els talls que sigui precís.

Pous
• El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura
del possible.
• S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre el fons
del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres.
• A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les
disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser
realitzat i dirigit per personal competent i amb la deguda experiència.
• Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la ràpida
evacuació dels treballadors.
• Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de bombeig.
• En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen.
• S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior.
• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en la
mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes.
• S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc.
• Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els entorns
del pou.
• Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i alhora,
disposarà d’una il·luminació d’emergència.
• Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de :
a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir.
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou.
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com
d’una balda de
seguretat instal·lada al seu mateix ganxo.
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de la part
superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega sense cap risc per la seva part de caiguda al buit
tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment lligat.
e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es trobi al
capdamunt del pou.
f) El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera que no
es pugui desfermar .
g) Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que es pugui
enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill .
h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de
protecció.
i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de començar cada jornada.
j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva capacitat.
k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.
• Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc canalitzat cap
al lloc de treball.
• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major de
1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent.
• En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà un
tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de
vianants a 1 metre.
• En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per la nit,
mitjançant punts de llum destellants.
• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o
botes de goma en presència de fangs.
• Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.

• Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per evitar el
risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament.
• Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon estat,
substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament.
• S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
• És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
• Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat.
• Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb
anterioritat, incorporada a una bastida.
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, als talls on sigui precís.

Elements Auxiliars
• En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat, que complirà amb la normativa següent:
Oxitallada
Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Camions i dúmpers de gran tonatge
Dúmpers de petita cilindrada
Retroexcavadora
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra atenent als
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
1.5.1.2.4 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
• Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per :

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de
peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat :
- Senyal de perill indefinit.
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.
- Senyal de limitació de velocitat.
- Senyal de prohibit avançar.
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna.
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
• Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
1.5.1.2.5 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
•
-

Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

• Treball en rases i pous (operaris) :
- Cascos.

-

Botes de seguretat de cuir pels llocs secs.
Botes de seguretat de goma pels llocs humits.
Guants de lona i cuir (tipus americà).
Granota de treball.
Protecció auditiva (auriculars o tampons).
Canelleres.
Armilla de malla lleugera i reflectant.

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

1.5.2 COBERTES
1.5.2.1.1 Definició:

- Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior
d’un edifici el cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps.
1.5.2.1.2 Tipus de cobertes:

Cobertes planes:
trepitjables.
no trepitjables.
Cobertes inclinades:
de fibrociment.
galvanitzades.
aliatges lleugers.
pissarra.
sintètics.
teula.
xapa.
Llanternes.
1.5.2.1.3 Observacions generals:

Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les
humitats per filtració o per condensació, a part de proporcionar un cert grau d’aïllament.
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta.
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb
aquesta finalitat es farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un
cop realitzat aquest aplec, cal iniciar el desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del
muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al forjat de la coberta.
Si atenent a les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot
instal·lar en el forjat de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les
elevacions del material necessari. La instal·lació de la grueta s’haurà de realitzar de manera
que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant en cada moment la capacitat màxima
d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques.
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el
lloc on s’estigui realitzant aquesta.
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques
perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les

instal·lacions d'higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i
electricitat).
1.5.2.2 COBERTES INCLINADES
1.5.2.2.1 Definició:
Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements disposats a la part superior de l’estructura amb una
pendent superior al 5% per facilitar l’evacuació de l’aigua.
1.5.2.2.2 Descripció :
La coberta inclinada es construeix sobre un suport inclinat, que pot ser:
un forjat de formigó que segueixi la pendent de la coberta.
un tauló format per dues capes de rajola comuna, encadellats ceràmics, tauló de fusta, etc. sustentats per
envanets de sostremort ,cerres, etc.
un entramat de llistons de fusta.
Les variables que es combinen per establir el sistema més adequat són:
la pendent.
la forma de la peça bàsica.
la fixació.
la permeabilitat.
Segons els paràmetres constructius anteriorment citats podem distingir diferents tipus de cobertes inclinades:
teula: Que combina una certa porositat amb un hàbil disseny geomètric. Col·locada en sec, ha de tenir poca
pendent per aguantar-se i per aquest motiu s’ha d’encobrir força. Si s’agafa amb morter, requereix pendents
entre el 20% (15 cm. d’encobriment) i el 50% (7 cm.). Si emprem fixacions metàl·liques, es poden augmentar les
pendents i disminuir així l’encobriment.
pissarra: és un material més impermeable però amb la impossibilitat de generar formes geomètriques
adequades, per aquest motiu requereix un doble cobriment i una pendent no inferior al 50%.
sintètiques(fibrociment, PVC, fibra de vidre, etc.): són làmines planes o ondulades impermeables que permeten
gran variabilitat de pendents.
galvanitzades, aleaccions lleugeres i xapa: són làmines metàl·liques, de zinc, coure o plom que són totalment
impermeables i amb la possibilitat de fer tot tipus d’encobriment presenten una variabilitat entre un 5% i 90º.
Per realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar el següent equip humà :
• Gruistes.
• Paletes.

- També serà imprescindible
realització de l’ estructura:
•
•
•
•
•

tenir els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la

Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”,per al transport auxiliar, etc.
Estris: bastides de façana, proteccions col·lectives i individuals, etc.
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i electricitat.
Instal·lacions d’higiene i benestar.

1.5.2.2.3 Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació
s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant
que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència
normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu
cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.

Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
ALTA
BAIXA
ALTA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJA
MITJA
ALTA
MITJA
MITJA

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

Avaluació
risc
CRÍTIC
ELEVAT
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
ÍNFIM
ÍNFIM
BAIX
BAIX
MITJÀ
BAIX
MITJÀ
BAIX
BAIX

del

1.5.2.2.4 Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, s’emprarà
la grua torre tenint present que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota més alta de la
coberta.
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar que ja es
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.

PROCÉS
El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics en l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat possible.
S'haurà de tenir present les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant la
construcció de la coberta :

Protecció dels buits perimetrals.
• En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba definit en el projecte, l’ampit
perimetral.
• Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’haurà d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta les
corresponents baranes de seguretat.
• En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant
baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la carenera, per a l’ancoratge del
mosquetó del cinturó de seguretat.
• També es pot considerar la construcció de marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres
agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’amplada.
• O una bastida de façana : posat que a la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una
bastida de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix, amb la finalitat d’anul·lar el risc de
caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa bastida. En la coronació
d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada complementantse alhora amb una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta, i l’accés
a aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les escales de la bastida.

Protecció dels buits del forjat horitzontal.
S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements citats a continuació:
Malla electrosoldada: l’armadura de repartiment es perllongarà a través dels forats en l’execució del mateix forjat.
Posat que, el projecte no prevegi l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es protegiran cobrint-los amb una
malla electrosoldada embeguda al formigó.
Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i en cas que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la mateixa.
• Per evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant Batea
(plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà convenientment lligats o encintats
en el corresponent palet.
• Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest cas es retiraran els
materials i les eines que pugin desprendre’s.
• Posat que es treballi a la coberta i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es treballarà en la
coberta sense respectar la distància de seguretat. Davant de la impossibilitat de respectar aquesta distància,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es realitzen
aquests treballs.
L’accés a la coberta amb escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant l’escala 1
metre l’alçada a guardar.
La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant passarel·les de
60 cm. d’amplària.
Les planxes de poliester es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els
petits ajusts.
Els llistons de fusta de recepció de teula, pissarra, etc. S’hissaran de manera ordenada per paquets d’utilització
immediata .
Les xapes i plafons hauran de ser manipulats, com a mínim, per dos homes.
L’estès i la rebuda dels careners i baberos de plom, entre plans inclinats, s’executarà per treballadors subjectes
amb el cinturó de seguretat als cables d’acer estesos entre punts forts de l’estructura.
Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’omplirà de tal
manera que no es produeixin vessaments innecessaris.
Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que rodin
per l’efecte del vent, aniran ordenats per zones de treball per a facilitar la seva manipulació.
Hi haurà una zona d’emmagatzemament habilitada per a productes bituminosos i inflamables, en aquesta zona
també hi haurà un extintor de pols química seca.
Es procurarà que les bombones de gas estiguin sobre una superfície horitzontal.
Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’ un espai tancat, cal garantir la seva ventilació.
Es vetllarà a cada moment, per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas dels encenedors de segellament.
S’ instal·laran els senyals de perills d’incendis.
El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissaran sobre plataformes emplintades, segons són enviades
pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la plataforma d’hissat.
Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat.
A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, papers i
fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets per a
la seva posterior evacuació.
Els operaris que realitzin la construcció de la coberta deuran emprar casc de seguretat, guants de cuiro,
granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat.
El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre intensitats i curts circuits,
així mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius magnetotèrmics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grúes i aparells elevadors
Formigonera pastera
Bombatge de morter
• Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
1.5.2.2.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermitja i entornpeu de fusta, subjectes a un muntant que
pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta convenientment clavetejada al
cantó del forjat. L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i
10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a distància màxima.
Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó, aquests es clavaran a
ella.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Bastides.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20
cm. d'ample.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat:
Senyal d’advertència de càrrega sospesa.

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal d'advertència de risc d’incendis.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que
ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
1.5.2.2.6 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 per a la traginadora de trabuc de petita cilindrada o “dúmper”).

• Pels treballs amb l’encenedor de segellament :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
• Pels treballs del ram de paleta :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si s’escau.
• Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora
(Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

1.5.3 TANCAMENTS EXTERIORS
1.5.3.1.1 Definició:
Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici.
1.5.3.1.2 Tipus de tancaments exteriors :
Façanes de fàbrica :
- blocs.
- maons:
obra vista.
revestit.
acabats penjats.
- vidre.
Façanes prefabricades :

- tancament cortina.
- plafons pesats de formigó.
- plafons lleugers.
1.5.3.1.3 Observacions generals :
La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat corresponent, per
això haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a les respectives plantes per a la confecció
d'aquest tancament.
Segons criteris d'eficàcia i seguretat, l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements
auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc.
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives al lloc
on s'estigui construint.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el
muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons criteris
d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la grua
torre si no s’ha previst cap elevació de pes superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i tenint
present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil.
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant
punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux.
Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de limitació del
solar per evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les preses
provisionals de obra (aigua i electricitat).

1.5.3.2 FÀBRICA DE MAÓ
1.5.3.2.1 Definició :
Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic.
1.5.3.2.2 Descripció :
L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la planta,
es puguin iniciar aquestes tasques, ja que així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell.
El procés constructiu és repetitiu per a cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa.
La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases :
- col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la col·locació de regles.
- senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.
- col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles.
- instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de l'exterior
s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta bastida tubular
modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica i amb seguretat
s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per aquest motiu
s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives plantes. Aquest aplec del material que
normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través de la grua; si encara s'està construint
l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat pels toros a la corresponent planta. Pel
transport del material paletizat des del camió fins al muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que
s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet que es
trobarà eslingada a la balda de la grua.
Per a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent :
operadors de grua.
manobres.
operadors de carretó elevador.
També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de la
façana.

Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport auxiliar,
serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets, eslingues, proteccions
col·lectives , individuals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d'aigua: s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna de les
plantes.
Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa provisional general.
1.5.3.2.3 Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva
avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu
cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos
1- Caigudes de persones a diferent nivell
2- Caigudes de persones al mateix nivell
3-Caiguda d’objectes per desplom
4-Caiguda d’objectes per manipulació
5-Caiguda d’objectes
6-Trepitjades sobre objectes
7-Cops contra objectes immòbils
8-Cops amb elements mòbils de màquines
9-Cops amb objectes o eines
10-Projecció de fragments o partícules
13-Sobreesforços
16-Contactes elèctrics
17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives
18-Contactes amb substàncies càustiques
corrosives
26-O R: manipulació de materials abrasius
27-Malalties causades per agents químics
28-Malalties causades per agents físics

Probabilitat
ALTA
ALTA
MITJA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MITJA
MITJA
MITJA
BAIXA
MITJA
MITJA
o MITJA
ALTA
MITJA
MITJA

Gravetat
MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU

Avaluació
del Risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ÍNFIM
ELEVAT
ELEVAT
MITJÀ
MITJÀ
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MITJÀ
BAIX
BAIX

LLEU
LLEU
LLEU

MITJÀ
BAIX
BAIX

OBSERVACIONS :
(8)

Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.

(17)

Risc causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar.

(27)

Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.

(28)

Risc causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de l’obra, o si
no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre.
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es troben
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.

PROCÉS

El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar la seva construcció amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat
adequadament.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els perímetres
i es taparan els buits horitzontals.
En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat al risc
de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat.
El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses per evitar així relliscades.
S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà per la correcta instal·lació dels
entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.
En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en
especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet.
Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes de 30
Kg.
Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició dels
interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir
i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si aquests treballs a
desenvolupar presenten qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat,
tot complint amb la normativa de seguretat especificada en:
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grúes i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida penjada
Bastida de borriquetes
l) Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que es
col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat
i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
m)
1.5.3.2.4 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per :
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana serà
de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
• Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub
buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una malla
electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per
un guardacòs en forma de muntant.
• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es
clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
• Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
• Bastides de façanes.
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruixària i 20 cm. d'amplària.
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la normativa
assenyalada en aquesta activitat :
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d'advertència de risc elèctric.

-

Senyal d'advertència de risc d’incendis.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997).
Relació d'Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport (conductors):
• Cascos de seguretat.
• Botes de seguretat.
• Granota de treball.
• Cinturó antivibratori (especialment per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada).
Per als treballs del ram de paleta:
• Cascos de seguretat.
• Guants de cuir i lona.
• Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters.
• Granota de treball.
• Botes de cuiro de seguretat.
• Cinturó de seguretat, si cal.
• Mascareta amb filtre antipols, si es manipula la màquina de trepar.
• Ulleres antiimpacte, si es manipula la màquina de trepar.

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

1.5.4 TANCAMENTS INTERIORS
1.5.4.1.1 Introducció.

Definició :
Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici.

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.

Observacions generals :
Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent.
Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per a la
confecció d’aquests tancaments.

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc.
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja instal·lades.
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que estigui
instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de l’edifici. L’ús
de la grua torre s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva mida, és
impossible de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de les necessitats reflectides en el projecte
no s’han de realitzar més elevacions especials a les futures activitats, es recomana el desparament de la grua
torre; donat que a partir d’aquesta activitat, no és operativa amb un rendiment eficaç.
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir una
mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux.
S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

1.5.4.2 TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO
1.5.4.2.1 Definició:
Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos col·locats de cantell, per a separacions interiors.
1.5.4.2.2 Descripció:
La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les següents fases:
- Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.
- Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla.
- Instal·lació d’una bastida de cavallets.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material, que normalment es realitza paletitzat, s’elevarà mitjançant la grua,
si encara s’està construint l’estructura, i en cas que no n'hi hagi, mitjançant el muntacàrregues, auxiliat pels toros
a la planta corresponent. El transport del material paletitzat des del camió fins el muntacàrregues, es realitzarà
mitjançant el carretó elevador.
Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
operadors de grua.
paletes.
operaris de carretó elevador.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels envans:
Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per a transport auxiliar, serra
de trepar, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de subministrar aigua a cada
planta.
Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional general:
de la presa general sortirà un cable que alimentarà cada bloc i, d’aquest últim quadre, partirà el muntant, que
alhora alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres d’aquestes plantes disposaran de
disjuntors diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de contactes indirectes i de curtcircuitssobreintensitats. Independentment, s’instal·larà un altre muntant, el qual alimentarà un punt de llum a cada
planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
1.5.4.2.3 Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la

seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència esperada normalment de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa
l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar, o en el seu
cas, controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

MITJA
MITJA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJA
ALTA
MITJA
MITJA
MITJA
BAIXA
MITJA
MITJA
ALTA
MITJA
MITJA

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

Avaluació
risc
ELEVAT
MITJÀ
BAIX
ÍNFIM
BAIX
BAIX
MITJÀ
MITJÀ
BAIX
BAIX
BAIX
MITJÀ
BAIX
MITJÀ
MITJÀ
MITJÀ

del

OBSERVACIONS :
(8)

Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.

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

1.5.4.2.4 Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si manca,
es farà servir la grua torre.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les
instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en les
activitats anteriors.
En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a risc
de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents del tall d’estructures o
anteriors, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre aquell
espai de temps en el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques. En cas de no ser així, els palets es col·locaran sempre més endins del cantell del forjat, per a que,
d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva funció.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en
ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada.

En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial es
tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls amb ulleres
antipartícules.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir
i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a
desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.
Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi
hagués risc de caiguda a diferent nivell.
S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla.
Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de
barana perimètrica.
Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, esforços
superiors als d’ús.
Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals disposaran
a cada planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a sobre del contenidor
situat a l’extrem inferior del conducte.
ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al desenvolupament d’aquesta
activitat
Escales de mà
Camions i dúmpers de gran tonatge
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 col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
1.5.4.2.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser
de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforç central amb tub
buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tram de protecció format per malla electrosoldada de
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs amb forma
de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat, al qual es
clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20
cm. d’ample.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada a aquesta activitat:
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
g) Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
1.5.4.2.6 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.

1.5.4.3 TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS
1.5.4.3.1 Definició:
Divisions fixes sense funció estructural, realitzades amb plaques i plafons, per a separacions d’espais interiors
d’un edifici.
1.5.4.3.2 Descripció:
La construcció de tancaments interiors a base de plafons es realitza en les següents fases:
- senyalització a planta, mitjançant blavet.
- col·locació de guies.
- col·locació 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.
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 col·lectives i personals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua.
Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional general:
de la presa general sortirà un cable que alimentarà cada bloc, 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 curtcircuits-sobreintensitats.
Independentment s’instal·larà un muntant, el qual alimentarà un punt de llum a cada planta, per tal de facilitar la
il·luminació a les respectives escales.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
1.5.4.3.3 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’anul·lar o en el seu
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives
19.-Exposició a radiacions
20.-Explosions
21.-Incendis
22.-Causats per éssers vius
23.-Atropellaments, cops i xocs contra vehícles
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.
27.-Malalties causades per agents químics
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
ALTA
MITJA
ALTA
ALTA
ALTA
BAIXA
MITJA
MITJA
BAIXA
BAIXA
MITJA
MITJA
MITJA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MITJA
MITJA

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

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.

Avaluació
risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
MITJÀ
BAIX
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
ELEVAT
BAIX
MITJA
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
MITJÀ
MITJÀ
MITJÀ

del

(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.

1.5.4.3.4 Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
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 instal·lacions d’Higiene i benestar definitives, per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
El personal encarregat de la col·locació 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 il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors, als llocs on hi hagi risc.
Quan per necessitats d'obra, sigui necessari treure proteccions col·lectives 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 instal·lar-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.
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 col·locaran en l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
1.5.4.3.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es fa referència en les normes de seguretat estaran constituïdes per :
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermitja 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 col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de
muntant.
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:
- 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 col·locaran en l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
• 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.

1.5.5 REVESTIMENTS DE PARAMENTS
1.5.5.1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes.
1.5.5.1.2 Tipus de revestiments:
Exteriors:
- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils d’alumini,
perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres.
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats
d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements
d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos.
- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que s’aplica
en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície d’acabat del
mateix.
Interiors:
- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de fusta,
perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer inoxidable o PVC, o
altres.
- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats
d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.
- flexibles: revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per a acabat
decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles.
- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de
l’operació més fina del lliscat.
- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa a
sobre de la superfície del referit.
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements
d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos.
- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra natural o
artificial.
1.5.5.1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com:
- per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc.
- per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat.
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

1.5.5.2 REVESTIMENTS EXTERIORS
1.5.5.2.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.
1.5.5.2.2 Descripció:
Els revestiments es realitzen en les següents fases:
• Revestits o xapats:
col·locació d’ancoratge.
muntatge de plaques.
• Arrebossats:
tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà.
Humectar el suport prèviament net, i arrebossar.
es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.
• Pintures:
la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc.
s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar.
es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
• Adreçat:
s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit.
es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter.
passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi:
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del
material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó
elevador.
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:
operadors de grua.
operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas.
operadors de carretó elevador.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels
revestiments:
maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.
estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions
col·lectives i personals, etc.
eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
presa provisional d’aigua.
instal·lació elèctrica provisional.
instal·lacions d’higiene i benestar.
1.5.5.2.3 Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

ALTA
ALTA

MOLT GREU
GREU

Avaluació
risc
CRÍTIC
ELEVAT

del

3.-Caiguda d’objectes per desplom.
MITJA
MOLT GREU
ELEVAT
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
BAIXA
LLEU
ÍNFIM
5.-Caiguda d’objectes.
ALTA
GREU
ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes.
ALTA
GREU
ELEVAT
7.-Cops contra objectes immòbils.
ALTA
LLEU
MITJÀ
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
BAIXA
GREU
BAIX
9.-Cops amb objectes o eines.
MITJA
LLEU
BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules.
MITJA
LLEU
BAIX
16.-Contactes elèctrics.
MITJA
GREU
MITJÀ
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives MITJA
GREU
MITJÀ
20.-Explosions.
BAIXA
MOLT GREU
MITJÀ
21.-Incendis.
BAIXA
GREU
BAIX
27.-Malalties causades per agents químics.
MITJA
GREU
MITJÀ
OBSERVACIONS :
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de revestiment.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.

1.5.5.2.4 Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
h)
Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra, per a
elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes
les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.

PROCÉS
El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.).
En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves proteccions i
estabilitat.
Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a risc
de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes
específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en
ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà especial
cura de no posar el peu sota del palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir
i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs hi
ha risc de caiguda a diferent nivell.
Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de
barana perimètrica.
És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes des
d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb els què
amarrar el fiador del cinturó de seguretat.

Aplacat o xapat

En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida penjada.
Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC.
No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat.
El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o abatibles.
S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball
simultàniament, qualsevol que sigui aquest.
Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Arrebossats i estucats en fred
Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més
separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjançant
elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de
seguretat que evitin el seu lliscament involuntari.
S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda d’objectes.
És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical
Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota
de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de
caiguda a diferent nivell.
En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la instal·lació
elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Pintures
S’evitarà el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que realitzin
l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc
de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i, quan es
necessiti, cinturó de seguretat).
El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a terme des de
poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.
Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, menjarà ni es
beurà,
Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà acoblat el
seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega pigmentària i sense
dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.
Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com
treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor.
L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients tancats,
allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa
s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols
química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures.
Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per
evitar sobrecàrregues innecessàries.
El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació.
A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència material
inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.
ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat :
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grúes i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bombatge de morter
Bastida amb elements prefabricats sistema modular

Bastida penjada
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
1.5.5.2.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana ha de
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub
buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en
forma de muntant.
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i
20 cm. d’ample.
• Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
• Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes.
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
• Senyal d’advertència de risc elèctric.
• Senyal de prohibit el pas als vianants.
• Senyal de protecció obligatòria del cap.
• Senyal de protecció obligatòria dels peus.
• Senyal de protecció obligatòria de les mans.
• Senyal de protecció obligatòria del cos.
• Senyal de protecció obligatòria de la vista.
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
• Senyal de protecció obligatòria de la cara.
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
1.5.5.2.6 Relació d’Equips de protecció individual
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
• Cascos de seguretat.
• Botes de seguretat.
• Granota de treball.
• Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).
Pels treballs de pintura:
• Cascos de seguretat.
• Guants de goma (neoprè).
• Granota de treball.
• Botes de cuir de seguretat.
• Cinturó de seguretat, si els calgués.
• Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
• Pantalla facial, si correspon.
Pels treballs amb morters:
• Cascos de seguretat.
• Guants de goma (neoprè).
• Granota de treball.

• Botes de cuir de seguretat.
• Cinturó de seguretat, si els calgués.
Pels treballs d’aplacat o xapat:
• Cascos de seguretat.
• Guants de cuir i lona (tipus americà).
• Granota de treball.
• Botes de cuir de seguretat.
• Cinturó de seguretat, si els calgués.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.
7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del
30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

1.5.5.3 REVESTIMENTS INTERIORS
1.5.5.3.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.
1.5.5.3.2 Descripció:
Tipus de revestiments interiors:
• aplacats o xapats.
• arrebossats.
• pintures.
• Enrajolats de parets:
- amb morter de ciment
- amb adhesiu.
• referits i lliscats.
• tèxtils.
• flexibles.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta finalitat:
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El transport de
material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó
elevador.
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip humà:
operadors de grua.
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas.
operadors de carretó elevador.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels
revestiments:
Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d‘higiene i benestar
1.5.5.3.3 Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació
risc
ELEVAT
MITJÀ
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
MITJÀ
MITJÀ
BAIX
BAIX
BAIX
MITJÀ
BAIX
MITJÀ
MITJÀ
BAIX
MITJÀ
MITJÀ

del

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
MITJA
MOLT GREU
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
MITJA
GREU
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
BAIXA
GREU
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
MITJA
LLEU
5.-Caiguda d’objectes.
BAIXA
GREU
6.-Trepitjades sobre objectes.
MITJA
LLEU
7.-Cops contra objectes immòbils.
ALTA
LLEU
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
MITJA
GREU
9.-Cops amb objectes o eines.
MITJA
LLEU
10.-Projecció de fragments o partícules.
MITJA
LLEU
13.-Sobreesforços.
BAIXA
GREU
16.-Contactes elèctrics.
MITJA
GREU
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
BAIXA
GREU
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives MITJA
GREU
20.-Explosions.
BAIXA
MOLT GREU
21.-Incendis.
BAIXA
GREU
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
ALTA
LLEU
27.-Malalties causades per agents químics.
MITJA
GREU
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.
1.5.5.3.4 Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per a
elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan construïdes
les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les de
recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització de
treballs sobre superfícies insegures,
Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.
Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de
dos metres.
En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a
base de barana perimètrica.
Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver ajustat els
frens de trànsit per evitar moviments indesitjables.

La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de
protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes
específiques de càrrega i descàrrega.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, en
ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es
tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles 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 col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Entaulellat
El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals oberts per
evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols.
Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”.
Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes.
És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis.
Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on les
necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Arrebossats, referits i lliscats.
Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el més
separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements
pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que
evitin el seu lliscament voluntari.
Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi ha
risc de caiguda a diferent nivell.
En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament de
Baixa Tensió.

Tèxtils i flexibles.
El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es realitzarà
mitjançant dos operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o sobreesforços.
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la renovació
constant com per evitar les possibles intoxicacions.
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de mantenir una
ventilació constant.

És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per tal
d’evitar la formació d’atmosferes nocives.
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna.
Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar possibles
incendis.
S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents, i
del magatzem de productes tèxtils.
En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca.
En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de no fumeu.
És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de seguretat i
màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

Pintures
Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els treballadors
que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva
mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de
seguretat i en els casos que es necessiti, cinturó de seguretat
El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des de
poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.
Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es menjarà
ni es beurà.
Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà acoblat
el seu corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de pigment i sense
dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.
Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com treballs
de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor.
L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients tancats,
allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa
s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació. S’instal·laran extintors de
pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures
Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per
evitar sobrecàrregues innecessàries.
El magatzem de pintures disposarà de ventilació.
Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència de material
inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grúes i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bombatge de morter
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes
Serra
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
1.5.5.3.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana ha de
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç central amb tub
buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada
de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en
forma de muntant.
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i
20 cm. d’ample.
• Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
• Senyal d’advertència de risc elèctric.
• Senyal d’advertència de risc d’incendi.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de no fumeu.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
- Senyal de protecció obligatòria de la cara.
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
1.5.5.3.6 Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
• Cascos de seguretat.
• Botes de seguretat.
• Granota de treball.
• Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).
Pels treballs amb pintura i coles:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
- Pantalla facial, si s’escau..
Pels treballs amb morters i guixos:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
Pels treballs de revestit o xapat:
- Cascos de seguretat
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.

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

1.5.6 PAVIMENTS
1.5.6.1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.
1.5.6.1.2 Tipus de revestiments :
peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra natural
o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer.
flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: moqueta
de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè.
soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la superfície
superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment.
1.5.6.1.3 Observacions generals:
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de
bombatge pneumàtic de morters o assimilables.
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la grua.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica MITJA de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

1.5.6.2

PAVIMENTS

1.5.6.2.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.
1.5.6.2.2 Descripció:
tipus de revestiments amb peces rígides:
n) 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.
o) amb llistons d’empostissar (mosaic).
p) amb posts (fusta).
q) amb lloses de pedra.
r) amb plaques de formigó armat.
s) amb llambordins de pedra i formigó.
tipus de revestiments flexibles:
t) Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a tocar
o soldades.
u) 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.
v) Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment.
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi:
grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el
carretó elevador.
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:
• operadors de grua.
• enrajoladors i d’altres.
• operadors de carretó elevador.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels
paviments:
• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per
transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc.
• Estris.
• Eines manuals.
• Presa provisional d’aigua.
• Instal·lació elèctrica provisional.
• Instal·lacions d’higiene i benestar.
1.5.6.2.3 Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació
risc
MITJÀ
MITJÀ
ÍNFIM
BAIX
MITJÀ
BAIX
BAIX
BAIX
MITJÀ
MITJÀ
MITJÀ
MITJÀ
BAIX
MITJÀ
MITJÀ

del

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
BAIXA
MOLT GREU
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
MITJA
GREU
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
BAIXA
LLEU
5.-Caiguda d’objectes.
BAIXA
GREU
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
MITJA
GREU
10.-Projecció de fragments o partícules
MITJA
LLEU
11.-Atrapaments per o entre objectes.
BAIXA
GREU
13.-Sobreesforços.
BAIXA
GREU
16.-Contactes elèctrics.
MITJA
GREU
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
MITJA
GREU
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives
MITJA
GREU
20.-Explosions.
BAIXA
MOLT GREU
21.-Incendis.
BAIXA
GREU
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
ALTA
LLEU
27.-Malalties causades per agents químics.
MITJA
GREU
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.
1.5.6.2.4 Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per
elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel.
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan construïdes
les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el risc
de pis lliscós.
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de
dos metres.
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua.
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual, en
ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es
tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles 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 col·locar.
• 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 lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per
descontrol de la càrrega i lumbàlgies.
• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de “superfície
irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.
• Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació
d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.
• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb
energia elèctrica.
• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat.
• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina
"desendollada de la xarxa elèctrica”.
• Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes.
• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran
d’evacuar als muntacàrregues.

Flexibles
• Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin
d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
• Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.
• És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran
immediatament, per tal d’evitar incendis.
• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació
constant, evitant atmosferes tòxiques.
• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una
ventilació constant.
• És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, per
evitar la formació d’atmosferes nocives.
• Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.
• S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem (al
de dissolvents i al de productes plàstics)
• S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents i
del magatzem de productes plàstics.
• En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu..
• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna.
• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Dúmpers de petita cilindrada
Grúes i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bombatge de morter
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
1.5.6.2.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermitja i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el
passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub
buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de
muntant.
Extintor de pols química seca.
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
- Senyal de perill.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal d’advertència de risc d’incendi.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de no fumeu.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
- Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
1.5.6.2.6 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).
• Pels treballs amb coles i dissolvents:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
- Pantalla facial, si s’escau.
• Pels treballs amb morters, formigons i llots:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de goma de seguretat.
• Pels treballs de col·locació de paviment:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Genolleres.
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.

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

1.5.7 RECOBRIMENTS DE SOSTRES
1.5.7.1.1 Definició:
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.
1.5.7.1.2 Tipus de sostres:
Revestiments de sostres:
- referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de l’operació més
fina del lliscat.
- lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa sobre la
superfície del referit.
- pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements d’instal·lacions,
situats a l’interior amb pintures i vernissos.
Cels rasos:
- continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis.
- de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats metàl·lics, a
interiors d’edificis.
1.5.7.1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars modulars,
bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita capacitat.
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha
de ser d’una intensitat lumínica MITJA de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com,
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

1.5.7.2

RECOBRIMENTS DE SOSTRES

1.5.7.2.1 Definició:
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, donat
que no té funció resistent.
1.5.7.2.2 Descripció:
Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint els
diferents tipus:
Revestiment de sostres:
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma haurà
de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es
realitza per donar facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de
col·locació de guixos i pintures.
Cels rasos:
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les guies o
penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de bastida tubular
modular amb rodes.
Els cels rasos es poden realitzar:
- sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors d’edifici.

- amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats metàl·lics, a
interiors d’edificis.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta fi:
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del
material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant carretó
elevador.
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:
i) operadors de grua.
j) operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas.
k) operadors de carretó elevador.
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels revestiments:
l) Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.
m) Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i personals,
etc.
n) Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
o) Presa provisional d’aigua.
p) Instal·lació elèctrica provisional.
q) Instal·lacions d’higiene i benestar.
1.5.7.2.3 Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació
risc
ELEVAT
MITJÀ
ÍNFIM
BAIX
MITJÀ
MITJÀ
BAIX
MITJÀ
BAIX
BAIX
BAIX
MITJÀ
MITJÀ
MITJÀ
MITJÀ
MITJÀ
BAIX
BAIX
MITJÀ

del

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
MITJA
MOLT GREU
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
MITJA
GREU
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
BAIXA
LLEU
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
MITJA
LLEU
5.-Caiguda d’objectes.
BAIXA
GREU
6.-Trepitjades sobre objectes.
MITJA
GREU
7.-Cops contra objectes immòbils.
MITJA
LLEU
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
MITJA
GREU
9.-Cops amb objectes o eines.
MITJA
LLEU
10.-Projecció de fragments o partícules.
MITJA
LLEU
11.-Atrapaments per o entre objectes.
BAIXA
GREU
13.-Sobreesforços.
MITJA
GREU
16.-Contactes elèctrics.
MITJA
GREU
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
MITJA
GREU
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives MITJA
GREU
20.-Explosions.
BAIXA
MOLT GREU
21.-Incendis.
BAIXA
GREU
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
MITJA
LLEU
27.-Malalties causades per agents químics.
MITJA
GREU
OBSERVACIONS :
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la manipulació
de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.

(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc casuat per la manipulació de peces per recobrir sostres.
1.5.7.2.4 Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
r) Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la grueta
per a elements de poc pes.
s) Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
t) 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.
u) Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben il·luminat.
v) Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
w) 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.
x) És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la
realització de treballs sobre superfícies insegures.
y) Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats de
baranes reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a un graó
definitiu i cavallet sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin.
z) En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves proteccions i
estabilitat.
aa) S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades.
bb) La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment
de dos metres.
cc) La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
dd) S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
ee) 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.
ff) En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
gg) 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.
hh) Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
ii)És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella.
jj)És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
kk) 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.
ll)Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues.
mm)És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis.
nn) 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.
oo) Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures)
pp) 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.
qq) Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre
cavallets.
rr) Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de
taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i
caigudes.
ss) Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És prohibida
expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament.
tt) En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars.
uu) 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.
vv) Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

ww) 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
xx) 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.
yy) Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre
cavallets.
zz) Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de
taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i
caigudes.
aaa) Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. És
prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament.
bbb) Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars.
ccc) Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de taulonet a
sobre de puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom.
ddd) El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per evitar
sobreesforços.
eee)
Amb guies
fff) 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.
ggg) Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm.
hhh) La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més de
dos metres d’alçada) que estaran closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm d’alçada,
barra intermitja i sòcol.
iii) Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens de
trànsit, abans de pujar a elles.
jjj) Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, etc.) es
muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres.
kkk)
lll)

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grúes i aparells elevadors
Esmoladora angular
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes
Serra
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
1.5.7.2.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
mmm) Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser
de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos)
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub
buit i, a la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de
muntant.

Extintor de pols química seca.
nnn) Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada a aquesta activitat:
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
1.5.7.2.6 Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
ooo) 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).
ppp) Pels treballs amb pintura:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si convingués.
qqq) Pels treballs amb guixos:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
rrr) Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7
RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

1.5.8 RAM DE FUSTER
1.5.8.1.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural.

1.5.8.1.2 Tipus de fusteria:
De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta,
rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials:
acer.
acer inoxidable.
alumini (aliatges lleugeres).
fusta.
PVC (plàstics).
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de:
acer.
fusta.
vidre.
1.5.8.1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues.
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica MITJA de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

1.5.8.2

RAM DE FUSTER

1.5.8.2.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes i
armaris encastats, de funció no estructural.

1.2 Descripció:
Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments i
l’escairat de brancals i llindes.
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats.
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a
l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament
d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a la
planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o
muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà:
sss) operadors de grua.
ttt) fusters.
uuu) vidriers.
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria:
vvv) Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.
www) Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
xxx) Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra circular
manual, etc.
yyy) Instal·lació elèctrica provisional.
zzz) Instal·lacions d’higiene i benestar.
1.5.8.2.2 Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la

seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
ALTA
MOLT GREU
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
MITJA
GREU
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
BAIXA
GREU
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
BAIXA
LLEU
5.-Caiguda d’objectes.
ALTA
GREU
6.-Trepitjades sobre objectes.
MITJA
GREU
7.-Cops contra objectes immòbils.
BAIXA
LLEU
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
MITJA
GREU
9.-Cops amb objectes o eines.
BAIXA
GREU
10.-Projecció de fragments o partícules.
BAIXA
GREU
11.-Atrapaments per o entre objectes.
BAIXA
LLEU
13.-Sobreesforços.
MITJA
GREU
16.-Contactes elèctrics.
MITJA
GREU
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
MITJA
GREU
21.-Incendis.
BAIXA
GREU
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.
ALTA
LLEU
27.-Malalties causades per agents químics.
MITJA
GREU
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.

Avaluació
risc
CRÍTIC
MITJÀ
BAIX
ÍNFIM
ELEVAT
MITJÀ
ÍNFIM
MITJÀ
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MITJÀ
MITJÀ
MITJÀ
BAIX
MITJÀ
MITJÀ

del

1.5.8.2.3 Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
aaaa) Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues
d’obra.
bbbb) A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
cccc) El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
dddd) Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat.
eeee) Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
ffff) Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.
gggg) S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
hhhh) 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.
iiii) En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
jjjj) Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
kkkk) 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.
llll) 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.

mmmm) 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.
nnnn) 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.
oooo) La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.
pppp) La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
qqqq)

Ram de fuster
rrrr) Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades.
ssss) En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra.
tttt) Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament
fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre.
uuuu) 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.
vvvv) 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.
wwww) 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.
xxxx) 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.
yyyy) 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.
zzzz) 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.
aaaaa) Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris.
bbbbb) 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.
ccccc) Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per
“corrent d’aire”.
ddddd) 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.
eeeee) Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de
seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.

Muntatge de vidre
fffff) Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi.
ggggg) A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan envidrant.
hhhhh) És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres.
iiiii) Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls.
jjjjj) Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat.
kkkkk) La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses.
lllll) El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament.
mmmmm) Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament.
nnnnn) Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de
fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat.
ooooo) Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical.
ppppp) Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la
part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la
plataforma de treball, formada per passamans, llistó interMITJÀ i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit
durant els treballs.
qqqqq) Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat
Escales de mà
Grúes i aparells elevadors
Esmoladora angular
Bastida de borriquetes

Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
1.5.8.2.4 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
rrrrr)Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser
de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos)
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub
buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de
muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20
cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.
sssss) Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
1.5.8.2.5 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
ttttt) Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
uuuuu) 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.
vvvvv) Pels treballs de tancaments metàl·lics:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).

Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora.
wwwww)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.

1.5.9 INSTAL·LACIONS
1.5.9.1.1 Definició:
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei.
1.5.9.1.2 Tipus d’instal·lacions :
- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en
l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de
les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els
mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte funcionament
del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un
edifici.
- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)
xxxxx) Fontaneria.
yyyyy) Sanejament.
zzzzz) Calefacció.
aaaaaa) Gas
- Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)
- Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores i de
les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells
interiors.
- Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i
tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra
banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit.
1.5.9.1.3 Observacions generals :
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines
manuals, etc.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica MITJA de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

1.5.9.2

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS

1.5.9.2.1 Definició:
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica a
220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable de senyals
elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc.

1.5.9.2.2 Descripció:
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació
elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran
mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions.
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo,
megafonia, TV per cable, etc.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de
distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai
predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà:
• electricistes.
• ajudes de maçoneria.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instal·lació:
• Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
• Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer
regates, etc.
• Instal·lació elèctrica provisional.
• Instal·lacions d’higiene i benestar.
1.5.9.2.3 Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
ALTA
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
BAIXA
5.-Caiguda d’objectes.
MITJA
9.-Cops amb objectes o eines.
MITJA
10.-Projecció de fragments o partícules.
ALTA
13.-Sobreesforços.
MITJA
15.-Contactes tèrmics.
BAIXA
16.-Contactes elèctrics.
ALTA
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
ALTA
28.-Malalties causades per agents físics.
MITJA
OBSERVACIONS :
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.

Gravetat
MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU

Avaluació
risc
CRÍTIC
ÍNFIM
MITJÀ
BAIX
BAIX
MITJÀ
BAIX
ELEVAT
MITJÀ
MITJÀ

del

1.5.9.2.4 Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
Xarxa interior elèctrica i àudio-visual

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el risc
d’ensopegades.
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de
dos metres.
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les
clavilles mascle-femella.
• Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies
insegures.
• En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales,
balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.
• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
• Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per
altres en bon estat de manera immediata .
• Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà
serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els
mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.
• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se,
per evitar accidents.
• Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de
mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió.
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.
• Xarxa exterior elèctrica
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
• La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a rases.
• A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ).
• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
• Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada d’aquests
elements més cinc metres.
• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals previstes
per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.
• Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de seguretat
respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a
66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres.
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
• Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de
seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:
• Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la
impossibilitat de tancament intempestiu.
• Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
• Reconeixement de l’absència de tensió.
• Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
• Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.
• S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació.

• En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de seguretat,
protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa.
• L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb l’edifici
desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa.
• Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la sala
de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els
operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal.
• Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents:
• placa d’identificació de cel·la.
• Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes.
• Esquema del centre de transformació.
• Perxa de maniobra.
• Banqueta aïllant.
• Insuflador per a la respiració boca a boca.
• En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de perill.
• En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de
maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes
que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5.
• La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la
normativa de grues mòbils de ConMu4.
• S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el
“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de
novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).
• Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973”

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat:
Escales de mà
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
1.5.9.2.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de la
corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de
poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són
els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que pugui
suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp.
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana ha de
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub
buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de
150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma
de muntant.
- Extintor de pols química seca.
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
-

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
1.5.9.2.6 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
• Treballs de transport:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
• Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Guants aïllants, si els calgués.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
• Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) :
- Cascos de seguretat.
- Guants aïllants.
- Granota de treball.
- Botes aïllants.
- Protecció d’ulls i cara.
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.
- Perxa aïllant.
• Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).
• Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb els
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7
RAD 1627/1997).
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

1.5.9.3

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)

1.5.9.3.1 Definició:
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules,
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes.
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.),
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.

Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, no
superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels
radiadors.
1.5.9.3.2 Descripció:
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids:
- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas.
- les que són totalment independents: calefacció.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai
predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
• lampistes.
• paletes.
• operari que realitza les regates.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instal·lació:
• Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà,
passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc.
• Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer
regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc.
• Instal·lació elèctrica provisional.
• Instal·lació provisional d’aigua.
• Instal·lacions d’higiene i benestar.
1.5.9.3.3 Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
ALTA
MOLT GREU
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
ALTA
MOLT GREU
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
BAIXA
LLEU
5.-Caiguda d’objectes.
ALTA
GREU
7.-Cops contra objectes immòbils.
MITJA
LLEU
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
MITJA
GREU
9.-Cops amb objectes o eines.
MITJA
LLEU
10.-Projecció de fragments o partícules.
MITJA
LLEU
13.-Sobreesforços.
MITJA
GREU
15.-Contactes tèrmics.
BAIXA
GREU
16.-Contactes elèctrics.
MITJA
GREU
19.-Exposició a radiacions.
MITJA
GREU
20.-Explosions.
BAIXA
MOLT GREU
21.-Incendis.
BAIXA
GREU
28.-Malalties causades per agents físics.
MITJA
GREU
OBSERVACIONS :
(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases.
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador.

Avaluació
risc
CRÍTIC
CRÍTIC
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
MITJÀ
BAIX
BAIX
MITJÀ
BAIX
MITJÀ
MITJÀ
MITJÀ
BAIX
MITJÀ

del

(28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina
de fer regates.
1.5.9.3.4 Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
Xarxa interior
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat.
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el
risc d’ensopegades.
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de
dos metres.
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
• És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les
clavilles mascle-femella.
• Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura,
per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures.
• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres
en bon estat de manera immediata .

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals.
• El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat.
• Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.
• Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la
grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de
cops i enganxades.
• Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per evitar
accidents a les vies de pas intern.
• El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i
il·luminació artificial si fos necessària.
• El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera,
de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb
d’altres operaris a llocs poc il·luminats.
• Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina.
• Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels muntants,
evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat
contra les caigudes.
• Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després
d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.
• Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la runa
per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
• És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent
d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.
• El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert a
l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació
artificial.
• La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
• A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un
altre de “No fumeu”.
• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca.
• És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.
Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles.
S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.
Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules
antiretrocés.
Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat els
parapets o baranes definitives.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),
ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de
cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i
màscara antifums tòxics si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat,
polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat
si els calgués.

Xarxa exterior
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
• La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a
rases.
• En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous.
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els
treballs d’aquesta activitat:
Oxitallada
Escales de mà
Grua mòbil
Passarel·les
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida penjada
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Màquina de regates elèctrica
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
1.5.9.3.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana ha de
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Extintor de pols química seca.
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.

-

Senyal d’advertència de risc, material inflamable.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
1.5.9.3.6 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
•
•
•
•
-

Treballs de transport i fontaneria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat, si calgués
Pels treballs amb bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Maneguins de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.
Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturó de seguretat, si calgués
Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

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

1.5.9.4

INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT

1.5.9.4.1 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.
1.5.9.4.2 Descripció:
Es distingeixen els diferents sistemes de condicionament de l’aire:

- sistemes de tot aire.
- sistemes d’aigua-aire.
- sistemes d’aigua i expansió directa.
Cada un d’aquests sistemes està composat per un equip de tractament d’aire (ventiladors, aparells de
condicionament, etc.), d’un equip de refrigeració i/o calefacció i un equip auxiliar (bombes, motors, etc)
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai
predeterminat tancat (cables, tubs, maquinària, etc.).
Per realitzar la instal·lació de l’aire condicionat serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
• instal·ladors d’aire condicionat
• paletes.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instal·lació:
• Estris: bastida modular tubular, escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
• Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora angular,
etc.
• Instal·lació elèctrica provisional.
• Instal·lació provisional d’aigua.
• Instal·lacions d’higiene i benestar.
1.5.9.4.3 Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació
risc
CRÍTIC
BAIX
ÍNFIM
MITJÀ
MITJÀ
BAIX
BAIX
MITJÀ
BAIX
MITJÀ
MITJÀ
MITJÀ

del

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
ALTA
MOLT GREU
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
BAIXA
GREU
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
BAIXA
LLEU
5.-Caiguda d’objectes.
MITJA
GREU
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
MITJA
GREU
9.-Cops amb objectes o eines.
MITJA
LLEU
10.-Projecció de fragments o partícules.
MITJA
LLEU
13.-Sobreesforços.
MITJA
GREU
15.-Contactes tèrmics.
BAIXA
GREU
16.-Contactes elèctrics.
MITJA
GREU
19.-Exposició a radiacions.
MITJA
GREU
28.-Malalties causades per agents físics.
MITJA
GREU
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.
1.5.9.4.4 Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars per realitzar-la amb la major seguretat possible.
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de seguretat.
• A la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, caigudes i
erosions.
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aillaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos
metres.
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de l’obra, sense emprar clavilles
mascle-femella.
• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres
en bon estat.
• Els operaris que realitzin la instal·lació de l’aire condicionat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
• Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de
cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i
màscara antifums tòxics si calgués.
• Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat,
polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
• Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà) o de neoprè segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat
si els calgués.
Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats:

A) Recepció i aplec de material i maquinària.
• Es prepararà la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de material, de manera que el
paviment tingui la resistència adequada per evitar capgirells i atrapaments.
• Les màquines de gran dimensió s’hissaran amb la grua mòbil amb l’ajuda de balancins que subjectaran la
càrrega mitjançant les bragues, hissant la càrrega del transport i posant-la a terra a una zona preparada a
priori amb taulons de repartiment, des d’aquest punt, es transportarà posteriorment al lloc d’aplec definitiu.
• Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i guiats per dos operaris, per
poder guiar còmodament la càrrega.
• És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les mans.
• El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant exclusivament el personal
necessari, per evitar així l’acumulació d’operaris i evitar confusions.
• S’empenyerà 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 (metàl·lica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats mitjançant el ganxo de la grua.
• Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades mitjançant caps guiats per dos operaris.
És prohibit de dirigir-los directament amb les mans.
• Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a batees o plataformes emplintades.
• L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar interferències als llocs de pas.

B) Muntatge de canonades.
• El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicarà a un lloc preestablert, dotat de porta, ventilació i
il·luminació artificial al seu cas.
• El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a espatlles d’un sol home, es realitzarà inclinant la
càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops
o ensopegades amb d’altres operaris.
• Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer a les maniobres
de canvi de direcció i ubicació.
• Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d’ús, evitant la formació d’estelles mentre dura la tasca (les
estelles poden ocasionar punxades i talls a les mans).
• Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin passar els fils de les
plomades. Les proteccions s’aniran treient a mesura que ascendeixi la columna muntada. Si queda buit amb
risc d’ensopegada o caiguda per ell, es reposarà la protecció.
• Els retalls sobrers s’aniran treient a mesura que es produeixin a un lloc determinat, per a la seva posterior
recollida i vessat pels conductes d’evacuació instal·lats per a aquest fi, i així evitar el risc de trepitjades sobre
objectes.
• És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb soldadura
de plom es realitzaran a l’exterior o sota corrent d’aire.
• El local destinat per emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, s’ubicaran a un lloc ressenyat
a l’obra, que estarà dotat de ventilació d’aire corrent, portes amb pany de seguretat i il·luminació artificial si
calgués.
• La il·luminació del local on s’emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquats es realitzarà mitjançant
mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
• A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat de “perill explosió” i un altre
de “no fumeu”.
• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca.
• La il·luminació al tall de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
nivell del paviment pels voltants de dos metres.
• Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portampolles.
• S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitallada amb les bombones o ampolles de gasos liquats exposades al sol.
• S’instal·laran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i a sobre de l’aplec de
canonades recomanant no emprar acetilè per soldar coure.

C) Muntatge de conductes i reixetes.
• Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a l’obra per evitar riscos per interferències.
• Les xapes metàl·liques s’emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de repartiment als llocs senyalitzats a
l’obra. Els aplecs no superaran 1,6 metres d’alçada.
• Les xapes metàl·liques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formació del conducte per un mínim de dos
homes, per evitar el risc de talls o cops per desequilibris.
• Durant el tall amb cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i subjectades, per evitar els
accidents per moviments indesitjats.
• Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge l’abans possible per a la seva conformació a la seva
ubicació definitiva i evitar accidents al taller per saturació d’objectes.
• Els trams de de conducte es transportaran mitjançant bragues que l’abracin de boca a boca mitjançant el
ganxo de la grua, per evitar el risc de vessament de la càrrega a sobre de les persones. Seran guiades per
dos operaris que els governaran mitjançant caps disposats per a aquest fi.
• És prohibit expressament de guiar-los directament amb la mà, per evitar el risc de caiguda per balanceig de la
càrrega, etc.
• Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre del banc mitjançant ganivetes.
• És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de reblar per evitar els accidents per
trepitjades a sobre d’aquestos objectes.
• Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per evitar el descontrol de les
peces.
• Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar el risc de caiguda.
• Els conductes per col·locar a alcades considerables s’instal·laran des de bastides tubulars amb plataformes de
treball amb un mínim de 60 cm. d’ample, rodejades de baranes de seguretat.

D) Posada a punt i proves.
• Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instal·laran les proteccions de les parts mòbils per evitar risc
d’atrapaments.
• No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina sense haver apartat d’elles,
eines que s’estiguin emprant, per evitar el risc d’objectes o fragments.
• Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els accidents.
• Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació, s’instal·larà al quadre elèctric un
rètol de precaució amb la llegenda “No connecteu, homes treballant a la xarxa”.

• És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol màquina sense abans haver procedit a
la desconnexió de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar atrapaments.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Oxitallada
Escales de mà
Grua mòbil
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Màquina portàtil de roscar

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat
i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
1.5.9.4.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana ha de
ser de 90 cm. i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Extintor de pols química seca.
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc material inflamable.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal d’advertència de perill en general.
- Senyal d’advertència de càrregues suspeses.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de no fumeu.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal de protecció obligatòria de la cara.
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de seguretat exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
1.5.9.4.6 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.

1.6
1.6.1

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS TÈCNIQUES
Mesures preventives generals

Les zones de treball es mantindran netes i ordenades
Les àrees de treball s’acotaran a nivell del terra. S’hi col·locaran senyals de "Riscs de caiguda", "Maquinària en
moviment".
Tot el perímetre de qualsevol buidat se senyalitzarà correctament, a no menys de 4 metres de la vorera de
l’excavació.
Les rampes i accessos de sortida de vehicles a la via pública, se senyalitzaran convencionalment amb indicadors
de "STOP", "Perill sortida de camions". Tindran sempre preferència els vehicles que portin càrrega.
Les persones i vehicles tindran accessos diferents.
Els talussos de les excavacions se sanejaran progressivament a mesura que es vagin realitzant les excavacions,
i es revisaran periòdicament per comprovar-ne l’estat i repassar-los si calgués.
En cas de pluja, s’incrementaran les revisions i els repassos.
Està prohibit treballar dintre del radi d’acció del braç d’una màquina.
Quan es realitzin apuntalaments, sobresortiran 15 cm. com a mínim, per a protecció de caiguda d’objectes i
materials al fons de les excavacions.
Els passos sobre rases es faran amb plataformes proveïdes de baranes rígides de 90 cm. d’alçada i sòcol de 15
cm.
Es col·locaran topalls per prevenir la caiguda de vehicles en rases i terraplens i topades a l'interior de l’obra.
Els vehicles descoberts, sense cabina coberta, portaran pòrtics de seguretat per cas de bolcada.

1.6.2

Mesures preventives en relació a instal·lacions alienes a l’obra:

Instal·lacions elèctriques, la qual pot ésser aèria o soterrada
Telefòniques o telegràfiques, les quals poden ésser aèries o soterrades
Gas
Aigua
Sanejament
S’hauran d’especificar les instal·lacions que hi hagi a la zona ocupada per l’obra i llurs característiques, a fi i
efecte de prendre les mesures pertinents per a la desviació provisional o definitiva de les instal·lacions en cas
que interfereixin els límits de l’obra en tota la seva longitud i superfície.

1.6.2.1 Línies aèries d’alta tensió (AT):
Les distàncies des de la línia elèctrica fins a punts accessibles a persones en cobertes, forjats, gàbies, elevadors,
etc. seran com a mínim:
8 metres en instal·lacions fins a 30 kV
25 metres en instal·lacions superiors a 30 kV
7 metres en vertical en línies aèries sobre carreteres
En cas que no es pugui complir aquesta distància, i de mutu acord amb la Companyia Elèctrica, es col·locaran
pantalles rígides i de material aïllant.
En el cas de grues, aquestes distàncies s’aplicaran, tenint en compte que la càrrega oscil·li per l’efecte del vent i
del seu moviment de gir.

1.6.2.2 Línies aèries de baixa tensió (BT):
La distància mínima serà de 3 metres i en el cas de línies sobre carretera i circulació de camions en obra, la
distància mínima serà de 6 metres.
Quan no es pugui desplaçar la línia, es disposaran obstacles que privin el pas o que limitin l’alçada màxima de
seguretat de pas.
NOTA: Tot el que s’ha indicat anteriorment queda reflectit en els plànols que s’adjunten
AT i BT del suposat traçat subterrani, mentre no existeixi la completa garantia, per escrit, per part de la
Companyia propietària de la línia, que no hi ha tensió a la línia.
Mesures preventives:
Respectar les distàncies de seguretat
Realitzar els treballs segons les normes de seguretat que subministrarà la Companyia per escrit.
Interposició d’obstacles que privin l’accés accidental a les línies.

1.6.2.3 Instal·lacions d’aigua i sanejament:
En el cas de canonades d’aigua i sanejament, s’ha de procedir igual que en els apartats anteriors. Encara que no
hi hagin els riscos de possibles electrocutació o incendi, sí que es poden donar els d’intoxicació per emanacions.
Mesures preventives: S’han d’extremar les precaucions en cas d’obertura de pous negres on poden existir
emanacions de gasos tòxics o explosius, i no s’han de realitzar operacions de conservació, neteja o d’altres
manipulacions a càrrec d’un home sol. S’ha d’establir un sistema d’evacuació ràpida per a casos d’emergència i
també de vigilància permanent dels treballs. Si es fan servir llums, seran estancs i de seguretat a baixa tensió. Si
hi ha certesa d’emanacions, es faran servir equips de subministrament d’aire adequats, autònoms o semi
autònoms.

1.6.3

Mesures preventives particulars en el moviment de terres:

- Ús de maquinària Auto Motriu:
Els maquinistes realitzaran un manteniment diari dels nivells, pneumàtics, maniguets, fuites de greixos, alarmes i
llums de comandament i marxa.
No es repassaran mai en funcionament.
Es farà una revisió periòdica dels mecanismes de frens, elevadors hidràulics, senyals acústics i il·luminació.
Els vehicles de compactació i piconatge aniran proveïts de cabines de seguretat de protecció en cas de bolcada.
Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m. al voltant de les compactadores i
piconadores en moviment.
Tots els vehicles emprats a l’obra per a treballs de reblert i compactació tindran botzina automàtica de marxa
enrere i llums llampeguejant.
El maquinista col·locarà la màquina amb les rodes o cadenes paral·leles a l’excavació, sempre que sigui
possible, procurant evitar col·locar-s’hi al davant.
Quan es deixi el vehicle, s’hauran d’aplicar els dispositius de frenat per aconseguir immobilitzar-lo i es bloquejarà
la direcció i/o el sistema de posta en marxa, per evitar que pugui utilitzar-lo alguna altra persona.

Al carregar un camió, el maquinista s’assegurarà que no hi hagi cap persona dintre la caixa.
Sota cap concepte, es carregarà un vehicle per sobre del límit màxim de càrrega autoritzada.
Es prohibeix transportar persones fora de la cabina de conducció i en nombre superior als seients existents.
Els conductors de vehicles amb cabina tancada estan obligats a utilitzar el casc de seguretat al baixar de la
cabina del vehicle.
Queda prohibida la circulació de màquines en pendents forts i en la seva trajectòria perpendicular.
A les zones d’abocament de terres a talussos, es posarà un topall, a una distància del talús, que dependrà de la
consistència del terreny, amb la finalitat d’impedir el pas de vehicles quan circulin marxa enrere.
A fi d’evitar la pols produïda pel moviment de vehicles, es procedirà a regar el traçat de l’obra i els camins de
trànsit, de manera periòdica.
Durant la càrrega de materials als camions, el conductor romandrà a l'interior de la cabina.
Circular amb precaució a velocitat lenta en indrets polsosos, fangosos o glaçats.
Es delimitaran amb tanques o rètols l’àrea d’acció de les màquines.
Es prohibeix que el personal pugi a les culleres de les màquines o a d’altres indrets.
Per treballar en la foscor, a més de la llum pròpia de la màquina, s’il·luminarà tota l’àrea de treball amb llums
auxiliars.

1.6.4

Mesures preventives dels riscos de caigudes:

Quan les parets d’una excavació presentin risc de despreniment o no tinguin la cohesió desitjada, es procedirà a
apuntalar-les.
Aquest apuntalament sobrepassarà en 15 cm. com a mínim el nivell de terra amb la finalitat de construir un sòcol
que privi que objectes o materials caiguin dintre del pou, rasa, etc.
Mentre durin els treballs, es col·locaran baranes rígides de 0,90 m. en tot el perímetre de les sabates.
No és permès utilitzar l’entramat de l’encofrat per accedir a algun lloc.
Per accedir a diferents nivells s’utilitzaran escales manuals, amb preferència metàl·liques simples, que no passin
dels 5 m. Per a alçades de 7 m. les escales estaran reforçades al mig i per les superiors als 7 m. serà obligatori
emprar escales fixades pel cap i base i caldrà utilitzar-les amb cinturó de seguretat.
No es permetrà el pas de vehicles prop de rases, sabates i talussos en terraplens.
Mentre durin els treballs de vibrat de formigó, l’encarregat vetllarà que es faci el vibrat, de manera que en cap
moment estiguin exposats al risc de caiguda, ja sigui mentre col·loquin els taulons, o bigues, formant un pont
voladís. El nombre de taulons ha d’estar disposat de manera que permeti l’abocament del formigó i que no
quedin forats per on puguin caure obrers. Part d’aquests taulons es poden substituir per una xarxa prou resistent
perquè puguin passar-hi els operaris.
L’accés als capitells, suports, o testes de les bigues es farà per una estructura metàl·lica amb escala esglaonada.
Les bastides i plataformes, hauran d’anar protegides a tot el voltant amb baranes rígides de 90 cm. d’alçada
mínima i sòcol de 15 cm.
Per a les operacions de pintura, desenganxat de cintres, col·locació d’elements auxiliars de protecció i, en
general, en totes aquelles feines que per l’alçada a la què es realitzen no sigui imprescindible executar-les sobre
la pròpia estructura, s’empraran plataformes telescòpiques.
S’utilitzaran xarxes en els treballs en que hi hagi risc de caure al buit, o a altre nivell d’alçada considerable (>
3m). Les solucions practicades en els sistemes de muntatge de les xarxes es poden resumir en dos grups:
xarxes tibades i xarxes penjades.
Totes les obertures al forjats, plataformes, bastides, etc. es taparan amb peces de fusta resistent fixades al terra,
o bé es col·locarà una barana rígida de 90 cm. d’alçada i sòcol de 15 cm a tot el voltant.
L’accés entre forjats i/o nivells es farà mitjançant escales metàl·liques. El forat mínim per al pas d’un operari serà
de 50 x 60 cm. i l’escala sobrepassarà en 1 m. l’alçada a salvar.
Els forats grossos de forjats, es protegiran mitjançant col·locació d’una xarxa horitzontal a la planta
immediatament inferior.
A les rampes d’escales, en cas de col·locar-hi graons provisionals, aquests tindran les mesures següents:
Amplada: mínim 90 cm.
Petjada: mínim 24 cm.
Contra petjada: menys de 20 cm.
Tanmateix estaran protegides per una barana rígida de 90 cm. d’alçada, sòcol de 15 cm. i llistó intermedi.
Queda prohibit utilitzar taulons per accedir a una zona de treball, així com saltar dels forjats a les bastides o a
l’inrevés.

1.6.5

Mesures preventives en les estructures de formigó:

Abans d’abocar el formigó, l’encarregat revisarà el bon estat de la seguretat dels apuntalaments.

Es col·locaran passarel·les mòbils, formades per un mínim de tres taulons sobre les rases o sabates per
formigonar, per tal de facilitar el pas i la circulació de persones, (amplada mínima 60 cm.).
A una distància mínima de 2 m. dels desnivells, es col·locaran topalls forts de final de cursa, per als vehicles que
s’hagin d’atansar a la vorera dels desnivells, (rases, sabates, talussos, murs, etc...).
Per vibrar el formigó des de posicions sobre la fonamentació que es formigona, es col·locaran passarel·les o
plataformes mòbils, formades per un mínim de tres taulons, que es col·locaran perpendiculars a les rases o
sabates.
La hissada de biguetes prefabricades s’executarà suspenent la càrrega de dos punts, de manera que la càrrega
estigui estable.
La hissada sobre revoltons s’efectuarà sense trencar els paquets, tal com se subministren de la bòbila,
transportant-la sobre palet amb cèrcols d’acer.
La hissada de revoltons solts s’efectuarà mitjançant paletes, els revoltons es carregaran ordenadament i es
lligaran per evitar-ne la caiguda.
La col·locació de revoltons s’efectuarà des de plataformes de fusta disposades sobre les biguetes, que s’aniran
canviant de posició quan calgui.
L’accés entre forjats es farà mitjançant les normes exposades en les mesures preventives a les caigudes.
Els forats es protegiran mitjançant fustes clavades sobre un cloendat perimetral col·locat abans de procedir a
l’armat del forjat i romandran sempre tapats.
Els forats més grans es protegiran mitjançant xarxes horitzontals col·locades a la planta immediatament inferior.
La malla de suport es deixarà passar per sobre dels forats a manera de protecció. Aquesta malla en cap cas
tindrà una quadrícula inferior a 7 x 7 cm.
En el moment en què el forjat ho permeti, s’hissarà al voltant dels forats el plastró definitiu de fàbrica.
Es prohibeix concentrar càrregues de formigó en un sol punt.
Es col·locaran plataformes mòbils d’un mínim de 60 cm. d’amplada, des d’on es realitzaran els treballs de vibrat
del formigó.
Es col·locaran camins de circulació sobre les superfícies a formigonar, formats per línies de tres taulons.
Es prohibeix transitar aixafant directament els revoltons, a fi de prevenir caigudes a diferent nivell.
Es prohibeix carregar els forjats en els vanos una vegada encofrats i abans del termini mínim de prendre’s.

1.6.6

Mesures preventives en els treballs d’afermat i pavimentació:

S’aplicaran les mesures correctores corresponents a Moviment de Terres i maquinària automotriu.
S’aplicaran estrictament les Normes de Senyalització indicades en el Plec de Condicions.

1.6.7

Mesures preventives en els treballs de senyalització i balissament:

S’aplicaran les mesures correctores corresponents als apartats de:
. Moviment de terres i maquinària automotriu.
. Hissat de càrregues.
. Riscos de caigudes (en el cas de ponts i/o obres de fàbrica)
Se senyalitzarà la zona de treball, d’acord amb les Normes de Senyalització indicades en el Plec de Condicions.

1.6.8

Mesures preventives per a obres, treballs i oficis complementaris:

S’aplicaran les mesures correctores corresponents als apartats de:
. Hissat de càrregues.
. Riscos de caigudes.
Abans d’utilitzar una màquina-eina, l’operari disposarà d’un document que l’acrediti per poder-la utilitzar.
Està prohibit connectar conductors elèctrics als quadres d’alimentació sense endolls mascle-femella.
És prohibit emprar conductors elèctrics d’alimentació a màquines-eines que presentin defectes en la seva
continuïtat i/o aïllament.
Es prohibeix anul·lar la presa de terres de les màquines-eines.
Les bastides per executar tasques a sostres o superfícies assimilades tindran la plataforma de treball
perfectament anivellada, sense cap forat o graó i protegida per baranes a tot el voltant de 90 cm d’alçada amb
passamà, llistó o tubular intermedi i sòcol.
Totes les operacions de tall, polit, pintura i similars s’executaran en recintes delimitats i ventilats.

1.6.9

Mesures preventives en els treballs de pintura:

Les pintures i el vernís s’emmagatzemaran en un magatzem dedicat a tal efecte, sempre amb ventilació per tir
d’aire, per tal d’evitar explosions, incendis i intoxicacions.
S’instal·larà un extintor de pols química seca, al costat de la porta del magatzem.
Es prohibeix apilar pintures o vernissos que puguin desprendre vapors inflamables, amb els recipients mal
tancats.
Les bastides per a pintors tindran una superfície de treball d’una amplada mínima de 60 cm.
Es prohibeix utilitzar escales i taulons com a bastides.
Es prohibeix emprar escales manuals en els balcons, terrasses, etc.
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a 2 m. d’alçada.
El personal encarregat de manipular dissolvents orgànics o pigments tòxics, haurà de fer una profunda higiene
abans de qualsevol gestió.
Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxi-tall en els llocs propers als llocs de treball on s’emprin pintures
inflamables.
La pintura de jàsseres i estructura metàl·lica es realitzarà des de l'interior de góndoles de soldador amb el fiador
del cinturó de seguretat lligat a un punt fort.
Es prohibeix realitzar proves de funcionament de les instal·lacions durant els treballs de pintura per senyalitzarles.
Es posarà a disposició del personal dedicat a la pintura el material següent, i es tindrà cura de que l’utilitzi:
Casc homologat
Guants de PVC llargs
Màscara amb filtre mecànic específic i recanviable
Màscara amb químic recanviable
Ulleres de seguretat anti-brosses i anti-gotes
Sabates antilliscants
Roba de treball segons Conveni
Barret protector per evitar la pintura als cabells

1.6.10 Risc d’inhalació de gasos nocius i explosius a l'interior de rases, dipòsits, etc.:
Es presenta aquest risc quan, com a conseqüència dels treballs d’excavació, es produeix la perforació o
trencament d’una conducció de gas.
El personal que realitzi el treball en aquestes condicions, haurà de portar màscares respiratòries buco-nasals
proveïdes de filtres mecànics.
Tant els filtres com les màscares hauran d’ésser homologats d’acord amb les Normes Tècniques Reglamentàries
MT-7 BOE 6/9/75 i MT-8 BOE 8/9/75.
En les rases que es facin prop de conduccions de gas, i sobretot en aquelles que arribin a fondàries d’1,50 m., es
faran proves periòdiques per detectar gasos tòxics o explosius, amb detectors d’àcid sulfhídric i monòxid de
carboni.
Hi haurà, a zones pròximes, bombes impulsores d’aire capaces de conduir-lo fins a la rasa mitjançant conductes,
i el mecanisme de bombeig quedarà a una distància apropiada per tal d’evitar explosions.
Es disposarà de detectors de gas portàtils de funcionament continu i equipats amb una prealarma acústica
calibrada al 20 % del límit inferior d’explosió.
Sempre que es detecti atmosfera tòxica o explosiva, es desallotjarà immediatament, procurant-ne la ventilació, i
no es permetrà que els operaris hi tornin fins haver constatat l’eliminació d’aquest risc.

1.6.11 Sobre el risc d’inhalació de pols:
Durant l’execució de tasques que es facin en ambients polsosos, es facilitarà als operaris màscares respiratòries
buco-nasals, segons la norma d’homologació MT-9, amb filtre mecànic.

1.6.12 Sobre risc de sobreesforços:
Cal fer servir les eines auxiliars apropiades, com ganxos, cordes, etc.
Les càrregues màximes que pot manejar una persona sola, no seran mai superiors als 80 kg.

Emprar cinturons especials per a lumbàlgies, mentre es facin tasques de manejar materials.

1.6.13 Sobre risc de lesions auditives:
En totes les feines que es desenvolupin en entorns amb nivells de soroll superiors a 80 dB (A), s’empraran
protectors auditius homologats segons la norma tècnica MT-2 BOE 209 1/9/75.

1.6.14 Sobre el risc de cops i contusions a les mans:
El personal utilitzarà guants de protecció adients segons les operacions que realitzin. Es recomana que els
guants siguin de cuir.

1.6.15 Sobre el risc de trepitjar puntes i lesions a les cames:
Es dotarà de calçat amb plantilles d’acer flexible als operaris sotmesos al risc de ferides punxants a peus i mans.
Davant del risc de ferides a les cames se’ls facilitaran botes de seguretat, amb puntera metàl·lica.

1.7
1.7.1

MITJANS DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
Proteccions individuals:

Cascos: per a totes les persones que participin en l’obra, inclosos visitants.
Guants d’ús general.
Guants de goma.
Guants de soldador.
Guants dielèctrics
Botes d’aigua
Botes de seguretat de lona.
Botes de seguretat de cuir.
Botes dielèctriques.
Monos o escafandres: es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons Conveni Col·lectiu
provincial.
Vestits d’aigua.
Ulleres contra impactes i antipols.
Ulleres per oxitall.
Pantalla de soldador.
Mascaretes antipols.
Protectors auditius.
Polaines de soldador.
Maneguets de soldador.
Mandils de soldador.
Cinturó de seguretat de subjecció.
Cinturó antivibrador.

1.7.2

Proteccions col·lectives:

Tanques de limitació i protecció.
Senyals de trànsit i de seguretat.
Cartells informatius.

Cintes de balissament.
Balisses lluminoses.
Tapes per a petits espais i arquetes, mentre no disposin d’una definitiva.
Topes per a desplaçaments de camions.
Suports i ancoratges de xarxes.
Tub de subjecció cinturó de seguretat.
Ancoratges per a tub.
Baranes, en bastides i zones de treball amb possibles caigudes al buit (obres de fàbrica).
Extintors per a magatzems, locals, zones amb combustible, etc.
Interruptors diferencials en quadres i màquines elèctriques.
Postes a terra en quadres i màquines elèctriques (excepte màquines de doble aïllament).
Vàlvules antirretrocés per a equips de soldadura oxiacetilènica.
Transformadors de seguretat a 24 V per a treballs amb electricitat en zones humides o molt conductores i
recintes tancats (tanques).
Reg de les zones on els treballs generin pols.
Semàfor en punts conflictius.

1.8

PREVISIÓ DE DANYS A TERCERS

En el transcurs de l’obra hi poden haver riscos que puguin afectar a tercers, al treballar a les proximitats de zones
habitades o de circulació i pas .
S’extremaran les mesures d’avís i senyalització adequats i vigilància de seguretat.
Degut a la linealitat de l’obra, a part de la senyalització genèrica d’avís d’obres a l’inici i al final de l’actuació, en el
punt on s’estigui treballant i només quan s’hi treballi, es disposarà de senyals de perill obres i de velocitat 20, a
cada costat, una distància prudencial del lloc de treball.

1.9
1.9.1

DOTACIONS HIGIÈNIQUES I DE SALUT A PEU D’OBRA
Dotacions higièniques i de salut a peu d’obra:

1.9.1.1 Generalitats:
Es consideren les dotacions més comunes que es poden trobar a l’obra en funció de la seva importància i del
nombre de treballadors.
Aquests serveis podran disposar-se seguint fonamentalment dos criteris d’implantació.
Tradicionals: construïts "in situ".
Elements recuperables, amb mòduls prefabricats i transportables, amb tots els serveis instal·lats.
- Vestidors i lavabos:
Els vestidors tindran una alçada mínima de 2,30 m. i una superfície de 2 m2 per a cada treballador que en faci
ús.
Disposarà de seients, armaris o armariets individuals, amb clau per a deixar-hi la roba i el calçat.
Les cambres de bany tindran, 1 lavabo d’aigua corrent, amb sabó per a cada 10 treballadors o fracció i un mirall
per a cada 25 treballadors o fracció. Hi haurà tovalloles o altres elements per eixugar-se.
- Comunes:
Les comunes tindran unes dimensions mínimes de 1 x 1,20 m. de superfície i 2,30 m. d’alçada. Tindran
descàrrega automàtica d’aigua corrent, paper higiènic, porta amb pestell interior i un penja-robes, al menys 1 per
a cada 25 treballadors.
Es conservaran en condicions correctes de desinfecció, desodorització i supressió d’emanacions.
- Dutxes:
Les dutxes estaran situades en preferència en els vestidors i cambres de bany. Es distribuiran en compartiments
individuals, amb portes que es tanquin per dins. S’instal·larà una dutxa d’aigua freda i calenta per a cada 10
treballadors o fracció.
- Menjadors:
Per als treballadors que vulguin menjar a l’obra, es disposarà d’un local destinat exclusivament a menjador,
il·luminat, ventilat i aclimatat adequadament. Tindran taules, seients i sistema per poder-se escalfar el menjar.

- Magatzem:
Independentment dels diversos magatzems de l’obra per a la ferralla, ciment i materials diversos, hi haurà a
l’obra un magatzem en el qual es guardaran els elements de seguretat i peces de protecció personal per usar-les
en el centre de treball.
- Subministrament d’aigua potable:
Es facilitarà aigua potable als treballadors en recipients que garanteixin totes les garanties higièniques.
- Tanca del solar:
En el perímetre de l’obra es construirà una tanca per delimitar la zona de treball de la via pública.
Alçada: 2 m. com a mínim
Accessos: 1 accés independent per als treballadors i accés per als vehicles
No es permetrà l’accés de persones alienes a l’obra
En cas d’envair la calçada hi haurà un passadís protegit, per a la circulació dels vianants.
Estarà situada a 1,50 m. de la vora del buidatge
Es col·locarà il·luminació suficient per advertir del perill.
Per aquesta tipologia d’obra, no es disposarà de caseta d’obra amb lavabos ni vestidors.

1.9.2

Formació:

Tot el personal a l’ingressà a l’obra haurà de rebre una formació adequada sobre el mètodes de treball a emprar i
els riscos expressats, els mitjans de seguretat personal i col·lectiva a utilitzar

1.9.3

Primers auxiliars:

En cada grup de treball es designarà i formarà un socorrista amb capacitat d’actuació dels primers auxilis en cas
d’accident, que disposarà de la informació i mitjans adequats per a l’avís i trasllat, si cal, als centres mèdics
assignats per l’empresa.
Es disposarà de farmaciola amb material sanitari especificat en l’Ordenança General de Seguretat i Salut del
treball, cada vehicle de l’empresa en disposarà un.
El tècnic redactor,

Josep Martín i Jutglar
Enginyer tècnic industrial
Col·legiat 10.109
Tècnic superior en PRL

Olot, febrer de 2016
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2.1

PLEC DE CONDICIONS
DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ

Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i modificada per la Llei 54/2003.
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció (BOE núm. 250
de 19 d’octubre).
RD 171/2004, de Prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997 de 17 de gener, BOE 31/01/97).
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24 d’octubre).
Senyalització de Seguretat i Salut en el treball (RD 485/1997, de 14 d’abril, BOE de 23/04/97).
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball (RD 486/1997 ...).
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos,
en particular dorso-lumbars, per als treballadors (RD 487/1997 ...).
Comitès de Seguretat i Salut en el treball (D 432/71, BOE 16/03/71).
Reglament d’aparells elevadors per a obres (OM 23/5/77, BOE 14/06/77).
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent grues-torre desmuntables per a obres (0.28/6/88, BOE
07/07/88)
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball, (RD
664/1997 de 12 de maig, BOE 24/05/97).
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerigens durant el treball,
(RD 665/1997 de 12 de maig, BOE 24/05/97).
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció
individual, (RD 773/1997 de 30 de maig, BOE 12/06/97).
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball (RD
1215/1997 de 18 de juliol, BOE 07/08/97).
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball, (RD 1215/1997 de 18 de juliol,
BOE 07/08/97).
Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Salud en el trabajo, O. 09/03/1971, (RD
1215/1997 de 18 de juliol, BOE 07/08/97).
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions MIBT (RD 842/2002 BOE 18/09/2002).
Reglament Tècnic de Línies Aèries d’Alta Tensió (D 3151/68 de 28/11/68, BOE 27/12/68).
Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17.05.74, BOE 29.05.74).
Prevenció de riscos específics
Reglament sobre treballs amb risc per amiant (OM 31/10/84, BOE 07/11/84)
Reglament per a la prevenció de riscos i protecció de la Salut per la presència de clorur vinil en l’ambient de
treball (OM 09/04/86, BOE 06/05/86).
Reglament per a la prevenció de riscos i protecció de la Salut dels treballadors per la presència de plom metàl·lic
i els seus compostos iònics en l’ambient de treball (OM 09/04/86, BOE 24/04/86).
Protecció dels treballadors als riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball (RD 1316/89 de 27/10, BOE
2/11/89).
Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants (RD 53/1992 de 24/01, BOE 12/02/92).

2.2

CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil,
rebutjant-la al seu termini.
Quan, per les circumstàncies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o
equip, se substituirà aquesta, independentment de la duració prevista o data d’entrega.
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al que fou concebut (per
exemple, per un accident), serà rebutjat i substituït al moment.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més fulgures o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran
substituïdes immediatament.
L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.

2.2.1

Condicions Tècniques de les proteccions personals

A continuació es descriuen les peces de protecció personal que s’utilitzaran en la construcció, tant de caràcter
general, com aquelles que només s’utilitzen en treballs amb riscos específics.
Cascs de seguretat. No seran metàl·lics, segons la Norma d’Homologació MT-1 (BOE 312 30/12/74).
Per a ús normal seran de la classe N.
Per a feines d’alta tensió seran de la classe E-AT.
Per a feines a baixa temperatura seran de la classe E-B.
Protectors auditius segons la Norma d’Homologació MT-2 (BOE 312 30/12/74). S’utilitzaran protectors de la
classe A.
Pantalla per a soldadors. S’utilitzaran segons la Norma d’Homologació MT-3.
Guants isoladors d’electricitat. S’utilitzaran segons la Norma d’Homologació MT-4.
Per a tensions < 430 V classe I
Per a tensions < 1000 V classe II
Calçat de seguretat contra riscos mecànics segons la Norma d’Homologació MT-5.
En obres de construcció es recomana el calçat de seguretat classe B-111, amb plantilla d’acer i puntera
metàl·lica.
Ulleres de seguretat tipus universal, per a protecció contra impactes, segons la Norma d’Homologació MT-16.
Adaptadors facials segons Norma d’Homologació MT-7
El contaminant al qual s’està exposat més freqüentment en la construcció és la pols, i el més adequat és
l’adaptador del tipus màscara amb filtre mecànic.
Màscara autofiltrant segons Norma d’Homoloagació MT-9, filtres mecànics segons N.H MT-8 i filtres químics
segons N.H MT-10.
Guants de protecció contra agressions químiques segons la Norma d’Homologació MT-11.
Treballs lleugers: guants de cotó o gènere de punt.
Tasques generals d’obra: guants de cuir.
Tasques amb elements tallants, com poden ésser les xapes, etc.: guants de malla metàl·lica.
Cinturons de seguretat. En aquesta peça de seguretat de protecció personal s’ha de distingir la funció que ha de
fer, ja que d’això dependrà l’elecció de la classe i tipus més convenient.
Quan el treballador necessiti un cinturó de seguretat per fer feines que requereixin tenir-lo tibat, haurà de portarlo de subjecció de la classe A, segons Norma d’Homologació MT-13.
En cas de fer els treballs penjat, el cinturó de seguretat serà de la classe B, segons la Norma d’Homologació MT22.
Si l’obrer, té la possibilitat de caure durant la feina, el cinturó de seguretat serà de la classe C, segons la Norma
d’Homologació MT-16.
Dispositius contra caigudes, segons la Norma d’Homologació MT-28.
S’empraran aquests dispositius quan s’hagin de fer operacions d’elevació i descens.

2.2.2

Proteccions col·lectives

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents:
Pòrtics limitadors de gàlib.
Disposaran de llinda degudament senyalitzada.
Se situaran cartells a ambdós costats del pòrtic anunciant l’esmentada limitació d’altura.
Valles autònomes de limitació i protecció
Tindran com a mínim 90 cm d’altura, sent construïdes a base de tubs metàl·lics.
Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. Les potes seran tals que en cas de caiguda de la tanca, no
suposin un perill en si mateixes al col·locar-la en posició aproximadament vertical.
Topalls de desplaçament de vehicles.
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats, o d’una altra
forma eficaç.

- Xarxes
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la funció
protectora per a la què estan previstes.
- Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes.Tindran
suficient resistència per suportar els esforços a què poden ésser sotmesos, d’acord amb la seva funció
protectora.
- Interruptors diferencials i preses de terra.
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a enllumenat de 30 mA i per a força de 300 mA. La
resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor
diferencial, una tensió màxima de 24 V.
Es mesurarà la seva resistència periòdicament, al menys, en l’època més seca de l’any.
- Baranes
Disposaran de llistó superior a una altura de 90 cm, de suficient resistència per garantir la retenció de persones, i
portaran un llistó horitzontal intermedi, així com el corresponent rodapeu.
- Senyals
Estaran d’acord amb la normativa vigent.
- Escales de mà.
Seran metàl·liques i hauran d’anar previstes de sabates antilliscants.
- Plataformes de treball
Tindran com a mínim 60 cm d’amplada i les situades a més de 2 m de vol, dotades de barana de 90 cm d’altura i
rodapeu.
- Extintors
Seran adequats en agent extintor i dimensió al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a
màxim.
- Regs
Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar aixecament de pols.

2.3

CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA I NORMES
DE SENYALITZACIÓ

S’aplicarà la Norma 8.3-IC de senyalització d’obres en carreteres (OM 31/01/87), utilitzant els mitjans indicats en
ella, segons les necessitats de senyalització i vigilància.
No es podrà donar començament a cap obra a la carretera, si el Contractista no ha col·locat les senyals
informatives de perill i de delimitació previstes, quant a tipus, número i modalitat de disposició, per les presents
normes.
En cap cas s’envairà un carril de circulació de les carreteres adjacents, encara que sigui per a treballs de poca
duració, sense abans col·locar la senyalització adequada.
Durant l’execució de les obres, el Contractista tindrà cura de la perfecta conservació de les senyals, tanques i
cons, de tal forma que es mantinguin sempre en perfecte aparença i no semblin alguna cosa de caràcter
provisional. Tota senyal, tanca o con deteriorat o brut, haurà de ser reparat, rentat o substituït.
Les senyals col·locades sobre la carretera no hauran de ser-hi més temps del necessari, sent retirades
immediatament després de finalitzat el treball.
En l’aplicació dels esquemes de senyalització, el Contractista anirà obligat de manera especial a observar les
següents disposicions:
Les zones de treballs hauran de quedar sempre delimitades en tota la seva longitud i amplada mitjançant cons
situats a no més de cinc metres (5m) de distància un de l’altre. Els extrems d’aquestes zones hauran, a la
vegada, de senyalar-se amb cavallons reglamentaris, situats com a barreres a la part de calçada ocupada per les
obres.

De nit o en condicions d’escassa visibilitat, els cons i els cavallons utilitzats hauran de comportar les bandes
prescrites de material reflectant. A més, tant amb els cons com amb els cavallons, s’alternaran les llums
reglamentàries de vermell fix. Les senyals seran reflexives o il·luminades.
La senyal triangular de “OBRES”, si s’utilitza de nit o en condicions de visibilitat reduïda, haurà d’estar sempre
prevista d’un llum groc intermitent. Aquest llum haurà de col·locar-se, a més, de nit o amb visibilitat escassa, en
la primera senyal disposta en les immediacions d’una zona de treball o de qualsevol situació de perill, encara que
la senyal no sigui de “OBRES”.
Tots els cartells senyalitzadors muntats sobre cavallons, hauran d’anar degudament llastrats amb blocs adequats
de formigó, amb la finalitat d’evitar la seva caiguda per efectes del vent.
El Contractista, a més, haurà de preveure l’ocultació temporal de les senyals fixes i existents a la carretera que
puguin, eventualment, estar en contraposició amb la senyalització d’emergència que es col·loca amb ocasió a les
obres i que podrien produir errors o dubtes als usuaris. Els elements utilitzats per a l’ocultació de les aquelles
senyals, s’eliminaran al final de les obres.
En la col·locació de les senyals que adverteixin la proximitat d’una zona d’obres o zones on haurà de desviar-se
el trànsit, es començarà amb aquelles que hagin d’anar situades al punt més allunyat de l’emplaçament de
l’anomenada zona i s’anirà avançant progressivament segons el sentit de la marxa del trànsit.
Al col·locar les senyals de limitació de la zona d’obres, tals com cons, tanques i altres, l’operari haurà de procedir
de forma que estigui sempre a l’interior de la zona delimitada.
Al retirar la senyalització es procedirà en l’ordre invers al de la seva col·locació, és a dir, de la forma següent:
Primer es retiraran totes les senyals de delimitació de la zona d’obres, carregant-les al vehicle d’obres que estarà
estacionat al voral dret, si la zona d’obres està al carril de marxa normal.
Una vegada retirades aquestes senyals, es procedirà a retirar les de desviació del trànsit (fletxes a 45º, panells
de balissament, etc) amb el que la calçada quedarà lliure. Es desplaçaran a continuació les senyals de preavís a
l’extrem del voral, de forma que no siguin visibles per al trànsit, d’on seran recollides posteriorment per un
vehicle. Hauran de prendre’s les mateixes precaucions que en el cas anterior, romanent sempre l’operari a la part
de la calçada aïllada del trànsit.
Normalment, l’home amb la bandera es col·locarà al voral adjacent al carril on estarà controlant el trànsit, o al
carril tancat al trànsit. A vegades pot col·locar-se en el voral oposat a la secció tancada. Sota cap circumstància
es col·locarà al carril obert al trànsit. Haurà de ser clarament visible al trànsit que estarà controlant des d’una
distància de cent cinquanta metres (150 m). Per aquesta raó haurà d’estar sol, no permetent mai que un grup de
treballadors es congregui al seu voltant.
En efectuar senyals amb banderes vermelles s’utilitzaran els següents mètodes de senyalització:
Per parar el trànsit, l’home amb la bandera li farà front i estendrà la bandera horitzontalment a través del carril, en
una posició fixa, de manera que la superfície completa de la bandera sigui visible. Per a major èmfasi, pot aixecar
l’altre braç amb al palmell de la mà girat al trànsit que s’aproximi.
Quan se’ls hi permeti als vehicles continuar la seva marxa, l’home es col·locarà paral·lelament al moviment de
trànsit, amb el braç i la bandera en posició baixa, indicant el moviment cap endavant amb el seu braç lliure. No
haurà d’utilitzar-se la bandera vermella per fer senyal de que continuï el trànsit.
Per disminuir la velocitat dels vehicles, primer farà la senyal de parar i seguidament la de continuar, abans de
que el vehicle arribi a parar-se.
Quan sigui necessari cridar l’atenció als conductors per mitjà de la bandera vermella, però no es requereixi una
substancial reducció de velocitat, l’empleat amb la bandera se situarà de cara al trànsit i farà onejar la bandera
amb un moviment oscil·latori del braç en front al cos, sense que l’anomenat braç excedeixi la posició horitzontal.
A la nit haurà d’utilitzar-se una llanterna vermella en lloc d’una bandera.
Al descarregar material d’un vehicle d’obres destinat a l’execució d’obres o a senyalització, mai es deixarà cap
objecte dipositat a la calçada oberta al trànsit, encara que només sigui momentàniament amb la intenció de
retirar-lo a continuació.

Al finalitzar els treballs es retiraran tots el materials, deixant la zona neta i lliure d’obstacles que puguin
representar algun perill al trànsit.
Quan se suspenguin els treballs, a l’acabar la jornada laboral o per qualsevol altre motiu, s’hauran de tenir en
compte les següents normes:
En el cas de que la reparació en qüestió i el material que s’hi trobi acumulat no representi cap perill per al trànsit,
es podrà retirar-se la senyalització i tornar-la a col·locar en reanudar el treball.
En cas contrari, es mantindrà la senyalització durant tot el temps que estiguin parats els treballs i durant la nit es
col·locarà a més la senyalització addicional que s’indiqui.

2.4

NORMES REFERENTS AL PERSONAL EN OBRA.

Correspon als treballadors la col·laboració i respecte a les Normes a fi d’evitar accident, per la qual cosa haurà
de:
Utilitzar correctament tot l’equip individual de seguretat que se li assigni (casc, ulleres, cinturons, guants, botes,
etc.).
Utilitzar les eines adequadament i recollir-les quan finalitzi el treball. Revisaran l’estat de les eines, maquinària i
mitjans auxiliars que utilitzin.
Ajudar a mantenir l’ordre i la neteja de l’obra.
Avisar als quadres superiors de qualsevol perill que s’observi a l’obra.
No deixar d’utilitzar mai els dispositius de seguretat, ni treure cap protecció. Si per necessitat del treball s’han de
treure, les haurà de restituir a l’acabar el treball.
No utilitzar cap màquina-eina ni realitzar cap treball sense conèixer com s’utilitza. Cal preguntar-ho abans a un
quadre superior.
No realitzar reparacions mecàniques ni elèctriques sense haver avisat el quadre superior.
No es desendollarà cap aparell tibant dels conductors.
Es desconnectaran sempre les màquines elèctriques mitjançant d’interruptor corresponent, mai per l’endoll.
Abans d’accionar un interruptor s’assabentarà que correspon a la màquina que es vol i que no hi ha cap persona
a la màquina.
Es tindrà cura que els conductors elèctrics no es malmetin al quedar sobre arestes, trepitjats o impactats.
Només faran les reparacions elèctriques els electricistes.
No s’utilitzaran els materials en mal estat (fustes, puntals, bastides, ...)
Els treballadors en obres a vials i carreteres hauran de dur una armilla de color ben perceptible a distància, amb
tires de teixit reflectant a la llum blanca, en casos de treballs nocturns o en visibilitat reduïda.
En cada grup o equip de treball, el Contractista haurà d’assegurar la presència constat d’un encarregat o
capataç, responsable de l’aplicació de les presents normes.
L’encarregat o capataç estarà previst sempre d’una còpia d’aquestes normes, així com de totes les autoritzacions
escrites eventuals rebudes del coordinador de Seguretat i Salut.
Quan un vehicle es trobi parat a la zona de treball, qualsevol operació d’entrada o sortida de persones, càrrega o
descàrrega de materials, apertura de portelles, bolc de caixes basculants, etc, haurà de realitzar-se
exclusivament a l’interior de la demarcació de la zona de treball, evitant tota la possible ocupació de part de la
calçada oberta al trànsit.
El conductor que, emprenent la marxa a partir del repòs, hagi de sortir de la zona de treball delimitada, està
obligat a cedir el pas als vehicles que eventualment hi arribin.
Haurà de col.locar-se un home amb una bandera vermella en tots el punts on puguin sorgir conflictes entre els
vehicles que circulen per l’obra.
En tal cas, a més, el Contractista queda obligat a efectuar un servei de guàrdia, a base de personal
completament capaç i amb facultats per realitzar amb la major diligència i precisió les missions encomanades.
Tal personal s’encarregarà de:
Controlar constantment la posició de les senyals, realitzant la deguda col·locació en posició quan aquestes
resultin abatudes o desplaçades per l’acció del vent o dels vehicles circulants.
En cas d’accident, recollir les dades relatives al tipus de vehicle i a la seva documentació, així com, si és
possible, els del conductor.

2.5

CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS SANITÀRIES I DE SALUT

Es disposarà d’un local per a primers auxilis amb els mitjans necessaris per a primeres cures d’accidents en
aquest tipus d’obra i de la assistència immediata d’una ambulància per al trasllat urgent de ferits.
Les farmacioles es revisaran mensualment i es restituirà immediatament el material consumit.
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran en el relatiu a elements, dimensions i característiques a
l’especificat en els Articles 39,40,41 i 42 de l’Ordenança General de Seguretat i Salut i 335, 336 i 337 de
l’Ordenança Laboral de la Construcció.
En compliment del citats articles, l’obra disposarà de: locals per a vestuaris, serveis higiènics i menjador,
degudament dotats.
Vestuari amb taquilles individuals amb clau, seients, il·luminació i calefacció.
Serveis higiènics amb calefacció, il·luminació, un lavabo amb mirall i una dutxa, amb aigua calenta i freda, per
cada 10 treballadors i un WC per cada 25 treballadors.
El menjador disposarà de taules, seients, pila rentavaixelles, escalfa menjars, calefacció per a l’hivern i recipient
per a desperdicis.
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària.

2.6

SERVEIS DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ DE SEGURETAT I SALUT A
L’OBRA.

El Pla de Seguretat, que d’acord amb l’article 6 del RD 1627/1997 redactarà l’Empresa Contractista, adaptarà i
concretarà els mitjans de prevenció indicats en el present estudi als procediments, maquinària i personal
assignats a l’obra.
Així mateix especificarà els mitjans de formació, control i supervisió de la Seguretat i Salut, determinant el
personal que assumirà funcions específiques de vigilància, control i supervisió, i el personal destinat a
instal·lació, manteniment i reparació i senyalització continuada de l’obra.
El Pla de Seguretat serà aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut en l’execució de l’obra, designat pel
promotor.
Olot, gener de 2016

Josep Martín i Jutglar
Enginyer Tècnic Industrial col·legiat núm. 10109
Tècnic superior de PRL

3 PLEC DE CONDICIONS
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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:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig,
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA COBERTES
1 COBERTES INCLINADES
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les
translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar
interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB
HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes
inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1,
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat
Estructural-Accions a l’edificació.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006.
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.
UNE.
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat
de l’aire.
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
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials
auxiliars.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o
placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces
alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó,
grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa
ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una
dimensió de com a mínim 30 mm.
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa
necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i
una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com
perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW),
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1.
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules
sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres
làmines que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules.
Resulta innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o
altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials
bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un
sistema de plaques.
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos
o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter
mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula
mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta.
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del
CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions
per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de
material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del
material a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus.
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització.
Execució
Condicions prèvies
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització,
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al
tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el
suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui,
nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de
pendents sigui l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el
material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió.

Fases d’execució
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La
seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi
capa de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB
HS1. Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i
panells aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge
mecànic de les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre
mort, el tauler de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents
pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per
tal d’evitar tensions de contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de
sostre mort rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o
també amb la utilització de panells o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en
parets de tres quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La capa
de regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició
correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran
en compte l’encavalcament frontal entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una
ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada,
que asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la
dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que hagin de
utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques
prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges
amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions
d’origen tèrmic.
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o
panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En
el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids
per a l’aïllament tèrmic, es col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos.
Si els panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al
suport resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del
pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels
gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre
que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la
cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior.
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la
impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o
quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el
pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos
modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui
independitzar el impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de utilitzarse sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o
fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema
de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres
factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la
quantitat de peces suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les
mateixes, així com de la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant,
anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica
com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar
fermament adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat
exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra
d’aire quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La
cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa
ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a
l’exterior col·locades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les
entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb
obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les
condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula
aportarà l’aïllant tèrmic necessari.
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la
coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici.
L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la
teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes,
rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o
accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres
punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan
les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport
de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs,
careners, vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de
passada d’aigua comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha
d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les
plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules
corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus
diferents formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates
d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades paral·lelament al
ràfec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa
manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules
planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de

l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per
evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i
insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de
la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de
regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25
mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i
els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in
situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de
sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera
que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a
l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran
de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan
s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan
el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se
de tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del
aiguavés, els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de
recollida. El ¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els
pendents mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els
quals s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3.
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in
situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada.
Quan la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de
l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de
la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el
ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements
de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació
entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han
de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal
superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció
o en una trobada de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del
aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part
inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim,
des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més
de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció
de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers,
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons.
Amidament i abonament
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els
solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, protecció
durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons.
Verificació
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores.
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el
bon funcionament d’aquests.

SUBSISTEMA FAÇANES
1 TANCAMENTS
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i
protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la
humitat.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda
energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat
2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del soroll.
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios.
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003.
Contaminación acústica. RD. 1513/2005.
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984.
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 Façanes de fàbrica

Tancament de maó d'argila cuita, bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a
vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara
vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat).
Components
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat,
o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col·loca en la part interior podrà ser de morter amb
additius hidrofugants, etc.
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter.
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que
la fulla exterior sigui de maó cara vista.
Cambra d’aire.
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc...
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix
laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc...
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 normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència
característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís),
acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a
compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una
teixidura superficial adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les
cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els
materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció
EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² .
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències
de composició i 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 l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE,
així com la garantia del fabricant on especifiqui 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 CTE DB SE-F punt 4.2, així
com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels
mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2.
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...),
sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es
produirà a través dels elements.
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, Ciments,
Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T.
vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.
Execució
Condicions prèvies
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores
després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters,
l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com més aviat millor elements de protecció, com
ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid,
fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir
les zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se
suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva
construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant
d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i
s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades.
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o
rematades de forjat. Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec,
anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una
capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans
de la seva col·locació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB
HS1, punt 2.3.3.1.
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es
comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o
col·locant una malla de reforç.
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la
superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col·locació i l'ajustament
dels panells.
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta col·locació de
l'aïllant.
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran les fusteries i caixes de
persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els
desperfectes.
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues
metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó
(llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes
d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment.
Fases d’execució

Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments
previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a
totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general
de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels
buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi
col·locar peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la
fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les
filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en
projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el
gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives.
La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les
filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està
executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres
fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades.
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorveixin l’aigua del morter,
excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es
col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es
recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la
fàbrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es
comprovarà mitjançant l’ús de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals
corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas
de col·locació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada
60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre.
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base seran com a
mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense morter a la junta vertical.
S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter
penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les
juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per
ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials
d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula.
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col·locarà a la
part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant únicament la superfície
del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter
s’estendrà per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es col·locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el
pont tèrmic i la transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es col·locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades.
Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al
transportar-lo fins ser col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs
es col·locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior
dels blocs com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan sigui
necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i nivells de
manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran
amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les
petites zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà
immediatament després de la col·locació, sinó al cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es
recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el
morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es
mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la
fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per evitar fissuracions
per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es col·locaran a les juntes
horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir les següents condicions mínimes: l’àrea de l’armadura no serà
menor al 0,03% de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment
del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel
morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col·locaran embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de
garantir la transmissió d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de
20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En
cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica sense destorbar l’execució. Els
buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar la fàbrica.
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport de peces
ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat,
etc...
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització
entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal,
amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un
goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el
forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un
goteró a la vora del forjat.
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra
solució que produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars.
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient
elasticitat i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del
segellant serà ≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant
quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàl·liques les juntes de dilatació es
disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa
es fixarà mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1.
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació. Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a
una distància ≥15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un
material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió

Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o
condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un element
continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora
superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una
làmina, aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà
separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es
deixarà de col·locar un de cada quatre maons de la primera filada.
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat practicat al mur
de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà
l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja
discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el
pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur
que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del
parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb
goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i
les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als
brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur.
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l’aigua de pluja. En
el cas de col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints
cap als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una
barrera impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin
de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin
impermeables amb el segellat adequat.
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre
l’ancoratge i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja
sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc...
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que
sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida
per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que
s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al
remat, també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el
goteró tindran la mateixa forma.
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat
amb aigua fins que quedi plana.
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre
de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La
separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es col·locaran els
panells de baix cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el
temps d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col·locaran just quan s’acabi
d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els
ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es col·locaran
mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a
distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es
replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la
zona d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de col·locar-los a l’obra. Per la col·locació dels maons es seguiran les
indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la
trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les
regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les
juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col·locarà el material de replè en l’interior
de les juntes i se segellaran.
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al
sostre, que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota les
canals inferiors, així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al
terra com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel
perímetre i anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al
sistema (brancals, trobades, etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai
més gran de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura
portant de l’extradosat. Per la disposició i fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se
seguiran les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de
realitzar altres perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre
falques al terra. Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals.
Les plaques es cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les
cantonades, es cargolaran les plaques d’un costat i de l’altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi
aplacat un costat, es col·locaran els perfils de l’altre costat tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera
que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es
deixarà assecar i s’aplicarà una capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la superfície tractada. Les
arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques.
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix
entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal
d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i
les irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de
gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. .
Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta
s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i
protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin
l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels
pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats.
Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució,
Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior.
Verificació
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de
maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament.
Amidament i abonament
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i
trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m².
2 OBERTURES
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort,
ventilació i connexió.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització.
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE.
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles.
Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó
de vidre o amb perfils conformats de neoprè.
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 Fusteries exteriors
2.1.1 Fusteries metàl·liques
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col·locades directament
sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.
Components
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges
galvanitzats.
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable.
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament.
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència
al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent
i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica
de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius
i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida
d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les
unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en contacte directe
amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials
metàl·lics.
Fases d’execució
Replanteig.
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat.
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials.
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats.
Col·locació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del
bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm
Control i acceptació
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. S’ha de
prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar
correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus
de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar

subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i
a menys de 30 cm dels extrems.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA88
Verificació
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per comprovar
l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.
Amidament i abonament
2
m de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements de connexió,
tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments.
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F.

SUBSISTEMA DEFENSES
1 BARANES

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de
caiguda entre zones situades a diferent alçada.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU.
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.
Components
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes
amb cargols.
Característiques tècniques mínimes
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc.
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran
protegits del contacte directe amb l'usuari.
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC,
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc.
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o
se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la
vora del forjat mínim 10 cm.
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.
Execució
Condicions prèvies
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per
prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el
contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie
galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També
s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb:
plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable.
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes.
Fases d’execució
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques,
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges.
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables
sempre des de l'interior.
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es
realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada
d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix
efecte.
Control i acceptació
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una

força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i
altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de
l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN.
Amidament i abonament
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials.

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 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.
1.1 Rígids, semirígids i flexibles
Components
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, 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 cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro
aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de
vidre i suro aglomerat també es poden col·locar 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 cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca 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 col·locació. El material col·locat 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 col·locats 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 col·locades 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.
Col·locació de l'element
Plaques col·locades 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, col·locades 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 col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació 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 col·locació 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 col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries.
ml de camises aïllants.
1.2 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 cel·lulars)
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).
Col·locats 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 cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec.
Col·locats 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.
Col·locat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà.
Col·locat 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 cel·lulars 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 col·locació 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.
2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT

Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.
Normes
d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
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.
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

2.1 Làmines
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes.
Components
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o
plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.)
Característiques tècniques mínimes
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF).
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre
o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de
vidre o polièster.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un
geotèxtil incorporat.
Barreres sintètiques i metàl·liques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).
Execució
Condicions prèvies
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta
i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de
formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els
punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més
de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan,
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.
Fases d’execució
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments
verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la
capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La
làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana,
han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions
de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada
mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades
per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de
quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada
punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin
tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació
d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha
de col·locar invertida.
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida
en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de
quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les
vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La
temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït.

Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui.
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que
la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per:
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió,
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals
del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir
el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana
ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de
portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm
dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha
de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a
fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les
partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).
Control i acceptació
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents.
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la
identificació del material.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m².
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.

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 SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
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 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 col·locaran
mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva
col·locació, 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 oscil·li 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. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació 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 col·locades 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.
2 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.
2.1 Portes de fusta
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica.
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.
Protecció de pintura, lacat o vernís.
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques mínimes

Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris:
assaigs, distintius i marcatges CEE.
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant
angles rectes.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.
Fases d’execució
Presentació de la porta.
Col·locació de la ferramenta.
Fixació definitiva .
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.
Control i acceptació
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Amidament i Abonament
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió,
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos.
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons
especificacions de la D.F.
2.2 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 metàl·lica 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 col·locació 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 col·locar 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
Col·locació, 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 col·locació del full.
Col·locació 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 col·locació 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 PER PECES
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta,
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat.
1 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 col·locació, 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 pel·lícula 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 col·locació
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 col·locació 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 col·locació 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 cel·lulars, 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 col·locació 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

Col·locació 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 col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar 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 col·locació
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.
SUBSISTEMA CEL RAS
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els
tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb
entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult.
Normes d’aplicació
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003.
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront
al soroll.
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel
ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures.
Característiques tècniques mínimes
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta,
amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic.
Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà
incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc...
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim
10 micres), longitudinals i transversals.
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils
metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada
d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada.
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult.
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola.
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 .
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer
galvanitzada.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos,
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.
Execució
Condicions prèvies
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell,
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran
realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de
començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o
coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els
nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels

mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà
de 10 cm.
Fases d’execució
Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre.
Col·locació de les plaques.
Segellat dels junts.
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació
de les plaques.
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals,
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques.
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La
col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les
planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de
fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim
0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria
secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació
amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes
fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes
de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre.
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran
entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a
l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les
plaques.
Control i acceptació
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per
cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals
sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol
tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà
la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt
quedarà estable i indeformable.
Amidament i abonament
2
2
m de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m ,
2
no es dedueixen; obertures > 1 m ; 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 porcel·lànic 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 col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació
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 cel·lulars, 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
col·locarà 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 col·locació 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 20250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.
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 col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport,
picant-los amb la paleta i col·locant 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 col·locació 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 col·locació. 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
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 metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, 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 col·locat 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. 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 col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, 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 metàl·lica 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 col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades 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 metàl·lics 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.
4 PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer.
Components
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra.
Característiques tècniques mínimes
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris,
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc...
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos,
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc,
resines sintètiques, etc...).
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura.
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin
pols o deixin partícules en suspensió.
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic;
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport.
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies.
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície.
Fases d’execució
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat.
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans
d'acabat.
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.

Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix,
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...
Amidament i abonament
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat
totalment acabat, i neteja final.

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 CALEFACCIÓ
És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat.

Normes d’aplicació
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975.
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació.
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979.
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE.
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992.
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE.
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003.
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985.
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 3089/1982.
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 275/1995,
92/42/CEE.
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.
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.
1.1 Generació
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instal·lació de calefacció.
Components
Els sistemes possibles són els següents:
Per aigua:
Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques.
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes d’escalfament i ajustar-les a la demanda.
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums.
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una massa acumuladora d’energia produïda en
moments de menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna).
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura del circuit per tal d’evitar que la caldera
s’engegui. Han d’estar ben aïllats.
Per aire:
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de calor, que s’obté de la combustió. Conté un
ventilador intern que impulsa l’aire per la part superior.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació
Caldera: Dimensions i potència.
Execució
Calderes: 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'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.

Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració d’aire i l’extracció dels gasos cremats. Aniran
sempre col·locats en parets que donin a l’exterior. S’observaran detingudament les condicions de ventilació per que s’acompleixin les
condicions de seguretat del local.
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un
cop instal·lat 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
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i termòstats.
Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera
connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores.
Verificacions
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades o embridades han d'anar segellades amb
cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible d'acord amb la del cremador.
Amidament i abonament
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit.
1.2 Transport
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors.
Per aigua:
Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza amb un anell que
comunica els diferents emissors.
Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada i un tub de
tornada, el retorn és directe.
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada
i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i separació considerable dels emissors.
Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza sota paviment o en
altres paraments.
Components
Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres.
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors.
Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors.
Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit.
Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als emissors o als tubs en
punts alts de la instal·lació.
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Pot haver-hi: sondes de
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera 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.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel
seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment.
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici.
Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra
l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els
tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els
dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de
fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de
soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de
separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions,
canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i 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.
Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat en la impulsió i en el
retorn, de manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les especificades al projecte. Les
connexions hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les connexions han d'estar fetes amb els materials i accessoris
subministrats pel mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de
quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d'elements que formen
la instal·lació. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una
beina de protecció.

Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres
accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca.
Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. Les canonades no han
de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques.
Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal que quedi suficientment
separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte.
Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb
mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al
tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical.
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial.
Control i acceptació
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció
dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions.
Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova
no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de
prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre
la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Amidament i abonament
ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements,
completament instal·lat i comprovat.
ut de la resta d’elements que formen la instal·lació.
1.3 Emissors
Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació que ens emet calor per radiació i convecció. La quantitat de calor depèn del
model, marca i mida de l’emissor.
Tipus
De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de millorar l’efecte convectiu entre els
elements. Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini.
De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes geòmetriques.
Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden col·locar verticals o horitzontals.
Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector dels emissors.
Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la sortida de l’aire.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera 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.
Execució
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. El radiador ha d'estar penjat amb el
número de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. Cal
que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin instal·lar i manipular fàcilment els accessoris
necessaris per al seu funcionament. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. El radiador ha de
quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 mm,
(posició horitzontal): ± 3 mm. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de les
boques de connexió durant la col·locació del radiador. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Característiques tècniques mínimes.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell
corresponen a les especificades al projecte.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Aeroescalfadors: Ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. No ha d'estar mai penjat dels conductes de la xarxa. Les
connexions amb les canonades d'aigua han de ser roscades. Les connexions, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'han de poder fer
amb facilitat un cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. La distància mínima entre un aeroescalfador i matèries combustibles ha
de ser 0,5 m si la potència del motor és superior o igual a 1 kW, i d'1 m si la potència nominal del motor és superior a 1 kW.
L'aeroescalfador ha de quedar instal·lat en condicions de funcionament.
Condicions prèvies
Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible.
Control i acceptació
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva
temperatura exterior és superior a 90ºC.
Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova
no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions

enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre
la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Amidament i abonament
ut dels aeroterms i dels emissors.
2 VENTILACIÓ
És la instal·lació 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 col·loquen 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 instal·lació.
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 col·locar-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 col·loquin 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 instal·lació. 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 metàl·lica 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 instal·lació. Es deixaran col·locats 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 col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu
revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. 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 instal·lació 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 instal·lada
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc.
3 IL·LUMINACIÓ
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat
per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción
9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988.
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004.
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT.
Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de
projectors d’exterior.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
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 instal·lació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.
Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús
sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les
especificacions del CTE.
Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents.
Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de
difusors, gelosies o reixes.

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 legionel·losi. 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'instal·lacions 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.
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 0491:1997, 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 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
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 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar
aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades
que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la
continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas
de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1)
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el
pas a l’escomesa.
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general.
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat.
A més poden comptar amb altres components com ara:
Vàlvules reductores
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un
recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors.
Pericons de registre amb tapa
Materials auxiliars: maons, morters, formigons...
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la
Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons: material, 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 D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003.
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 instal·lació així com les millors condicions pel
seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació
de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa
vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es
col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable
adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny

interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure
les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic.
Control i acceptació
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa.
Verificacions
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè.
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat.
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió
no han de variar alments en 4 hores.
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les
obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;
3
m el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut l’escomesa d’aigua.
1.2 Instal·lació interior
Conjunt d’elements que composen la instal·lació 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 instal·lació 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 instal·lació 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 instal·lació 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 instal·lació, 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 instal·lació: 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 instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel
seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació 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 instal·lar 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 instal·lada 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'instal·lació: 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 col·locarà el passamur 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 instal·lació; 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 instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran 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’instal·lacions. 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 ferhi 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 col·loca 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 col·locar 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
col·locació 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 instal·lació. 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 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 col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: 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, col·locat 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 instal·lar 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'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la
prova d'instal·lació. L'instal·lador 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'instal·lació: 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 instal·lació cal
replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat 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
Instal·lació 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 instal·lacions.
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació 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 instal·lacions: 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 instal·lació durant 24 hores.
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
En instal·lacions 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
instal·lat i comprovat.
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera.
1.3 Rec
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instal·lació també pot
distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió
elèctrica a les electrovàlvules.
Els materials que es facin servir a la instal·lació 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
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE)
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia.
Execució

Condicions prèvies
En general, l’execució de la instal·lació 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 instal·lació així com les millors condicions pel seu
manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior.
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb
altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent.
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament 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 D.F.
Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre
elles més de 50 m de distància.
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar
sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre
de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions
han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de
cobrir la zona de rec a la que està destinat.
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada
sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient
il·luminació. La posició serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del
programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació.
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha
d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació 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. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions
han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la
indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Control i acceptació
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules.
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.
Verificacions
Proves de les instal·lacions: 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.
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Amidament i abonament
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i
comprovat.
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules.
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront
del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82.
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energia eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

1.1 Connexió a xarxa
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 instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota
la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.
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
instal·lacions 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 instal·lació, 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
instal·lació 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 instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
El suport dels tubs de la instal·lació 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 instal·lació
constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda
amb la via pública es col·locarà 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’instal·lació + - 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, col·locació i distàncies.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació
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 col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;
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m el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut de la caixa general de protecció.
1.2 Instal·lació comunitària i interior
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars,
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de
materials, etc.
Components
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini.
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari.
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un
mateix edifici.
Està compost per aquests elements:
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes
per tallacircuits.
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora.
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.

Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari
de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID),
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors.
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb
muntatge encastat o superficial.
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats
superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats.
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació
suficient.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació.
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb
tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini.
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i
il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en
un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de
col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau
d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics)
necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop
instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor
de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el
mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que
ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%.
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió
ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme
de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser
capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament,
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm,
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el
tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o
recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base
amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al
conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts

sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació:
nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega,
sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV,
RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les
operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament
o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats
no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RVK O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant
anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de
derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim
de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del
conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K
superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al
projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm.
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a
la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20
mm, aplomat: ± 2%.
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa.
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha
de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies
d'instal·lació: aplomat: ± 2%
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i
caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors,
automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.
Verificacions
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació,
mecanismes.
1.3 Posta a terra
És la instal·lació 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 metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.
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 instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la 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 col·locació. Un cop instal·lat, 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 instal·lat 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 col·loca 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 instal·lacions 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 col·locat 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 col·locació 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.
Col·locat 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 instal·lat 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
2 TELECOMUNICACIONS
Normes d’aplicació
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació.
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999.
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions
per cable. D. 116/2000.
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000.
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002.
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD
401/2003.
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99.
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD
401/2003, Orden CTE/1296/2003.
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al visat
de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974.
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004.
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06.
Antenas parabólicas. RD 1201/1986.
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D.
172/99.
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aisl. al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
2.1 Antenes
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents d’emissions terrestres o de
satèl·lit.
Components
Pals: Elements suport de les antenes.
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit.
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 instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, 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 instal·lació.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat electromagnètica de la
instal·lació, 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 metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar 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 col·locarà un punt de llum incandescent de 60 W amb
corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic 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'instal·lar 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 col·locar protegit dins d'un
tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació 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 instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser
la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm
<= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. 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 instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic 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 Telefonia
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la
companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI).
Components
Xarxa d’alimentació:
Per cable:
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)
Per mitjans radioelèctrics:
Elements de captació de coberta
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS)
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI.
Xarxa de distribució:
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari.
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior.
Xarxa de dispersió:
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució
fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI).
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior.
Xarxa interior d’usuari:
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells.
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior.
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal.
Regletes de connexió.
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa.
Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Les
característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la
connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI).
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han

d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de
l’annex II del Reial Decret 279/1999.
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat,
es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia.
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada.
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris.
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de
40x40x40cm.
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o
llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o
corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió
entre el RITS i el RITI.
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha
de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres
serveis: 5 cm.
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes.
Enrasat de tapes amb paraments.
Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.
Amidament i abonament
ut pericó i pressa.
ml canalitzacions, cables punts de connexió.

Olot , a maig del 2016

Arquitecte col·legiat:
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MEDICIONS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Descripció

Uts Longitut Amplada Alçada

Parcials

Quantitat

Preu

CAPITOL C01 OBRA DE PALETA
7010000020

m3 EXCAVACIó TERRES A CEL OBERT
M3. Excavació a cel obert de terres compactes, a màquina. Inclou transport de
terres a l'abocador controlat i les taxes pertinents.

Costat ajuntament

1

24,00

1,50

0,15

5,40
5,40

7080000010

m2 GEOTEXTíL 200 GR/M2
M2. Subministrament i col·locació de geotextil de 200 gr/m2.
Costat dret ajuntament

1

24,00

1,50

36,00
36,00

7070000030A

m3 MATERIAL GRANULAR NEGRE 25-40MM CANTELL RODAT
M3. Estesa de material granular de color negre, de 25-40mm, amb cantell rodat,
escampat a mà.

Costat dret ajuntament

1

24,00

1,50

0,15

5,40
5,40

021300010

m2 ENDERROC ENVANS CERAMICA/A MA
D'enderroc d'envans de ceràmica de totxana buida, a mà.Inclou neteja
i retirada de runes.
Tancament planta
semi-soterrani

1

2,00

2,60

5,20

1

1,00

0,50

0,50
5,70

131000030

m2 PARET CER.TOTXANA 10x14x29 REV.
De paret de 15 cm. de totxana de 10x14x29 cm., aferrat amb morter
M-5a, per revestir.
Barana PScoberta

1
1

3,20
2,50

1,10
1,10

3,52
2,75
6,27

131000090

m2 PARET CER.MAÓ PERF. 10x14x29 REV.
De paret de 15 cm. de maó perforat de 10x14x29 cm., aferrat amb morter M-5a, per revestir.
Tancament PSSot
Tancament PEuropa

Armari lateral escala

1
1
1
1
1
1

2,00
1,00
4,00
1,50
1,00
3,00

2,60
0,50
2,10
2,60
0,50
2,50

5,20
0
8,40
3,90
0,50
7,50
25,50

230212040

m2 ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:1:7
D'arrebossat de parets, a 3 m d'alçària com a màxim, amb morter de
calç grassa i ciment portlant 1:1:7 (M-5b) a bon ull i amb acabat remolinat per exteriors.
Tancament PEuropa

Armari lateral escala

1
1
1
1

4,00
1,50
1,00
3,00

2,10
2,60
0,50
2,50

8,40
3,90
0,50
7,50
20,30

230532050

m2 REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT TERRATZO
Rebaixat, polit i abrillantat de paviments de terratzo.

Import
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Codi

Descripció
PSSot
Repla P2

Uts Longitut Amplada Alçada
1
6,00
2,50
1
2,10
1,00

Parcials
15,00
2,10

Quantitat

17,10
230711190

m2 APLACAT PARAMENT VERT. EXT. BASSALT
Aplacat de parament vertical exterior de bassalt de Castellfollit de la Roca,
acabat flamejat,de 2 cm de gruix, amb peces col.locades a la valenciana amb
morter M-5a. S'inclou rejuntat amb beurada de ciment de color.

P.SSot ext
Ampit
PB Escales entrada

1
1
1
1

5,00
2,00
7,50
3,50

0,30
0,30

1,50
0,60
2,63
2,10

0,35
0,60

6,83
G0801030

m2 LLOSA ESCALA HA-25-IIa,B500SD,NV
De llosa d'escala de 15 cm de gruix de formigó HA-25-B-12-IIa, encofrada amb
tauler per a revestir i, amb acer B-500-SD. Inclou la formació de graons.

Escala entrada

1

1,30

5,00

6,50
6,50

REPSES01

pa

REPASSOS ACABATS ESTRUCTURA FORMIGÓ VIST

Repassos als paraments verticals i horitzontals de formigó vist, per tal
d'extreure petites particules d'encofrat i lliscar superfícies rugoses. Inclou petit
material necessari per la correcte execució.

PSCoberta

1

1,00
1,00

220100010

m2 AJUTS PALETA/M2 INST.
Ajuts de paleteria a instal.lacions per m2. construït.

1

125,00

125,00
125,00

Preu

Import
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Descripció

Uts Longitut Amplada Alçada

Parcials

Quantitat

CAPITOL C02 COBERTA
E7C2F533

m

REMAT CORONAMENTS COBERTA

Remat cobertra amb planxa d'alumini de 0,82mm de gruix, preformada i 80cm de
desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou part
proporcional de desmuntatge d'elements de protecció, subjectats al forjat.

Perímetre coberta

1

93,00

93,00
93,00

LINVID001

ut

SUB.COL.LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL

Subministre i col·locació de línia de vida (16ml) horitzontal fixe (acer inox.)
formada per dos punts de fixació final, cable tensor i material de fixació. Inclou
camió grua per la seguretat del treball a alçada.

caraner coberta

1

1,00
1,00

CAREMET01

ut

REPÀS CARANER COBERTA

Arrencada del carener acual enganxat amb regle de fusta, substitució per
regle metàl·lic i acabat del coronament amb panell de planxa d'alumini amb
fixacions mecàniques i un desevolupament de 80cm.

1

8,00

8,00
8,00

220100010A

pa

AJUDES DE PALETA REMATS COBERTA

Ajuts de paleteria a refer desperfectes de coberta, subjecció de caraner,
teules trencades, i zona finestre bany.

1

1,00
1,00

Preu

Import
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Descripció

Uts Longitut Amplada Alçada

Parcials

Quantitat

CAPITOL C05 REVESTIMENTS
230612010

m2 ENRAJ.CER.ESM.F.PETIT C.COLA
Enrajolat de parament vertical amb rajola ceràmica esmaltada serigrafiada, amb
peces de formats petits (10x10cm, 15x15cm, 20x20cm...), col·locades amb
ciment cola o pasta adhesiva especial guix, amb llana dentada sobre plaques
de cartro guix. S'inclou reajuntat amb beurada de ciment de color.

P2-Bany

1

5,00

2,40

12,00
12,00

230533020

ml

SÒCOL TERRATZO COL. C.COLA

Sòcol de terratzo de 7cm d'alçària, del tipus gra mitjà, gros o microgrà,
col·locat amb ciment cola o pasta adhesiva. S'inclou reajuntat amb beurada de ciment de color.
PSSot

1
1
1
1

2,00
4,00
0,60
2,10

2,00
4,00
0,60
2,10
8,70

230531020

m2 PAV.TERRATZO GRA MITJÀ 40x40 A TRUC
Paviment de terratzo amb gra mitjà, peces de 40x40 cm, col·locades a
truc de maceta amb morter mixte de calç grassa i ciment portlant
1:2:10 (M-2,5b). S'inclou reajuntat amb beurada de ciment de color.
Es classificaran els paviments en funció de la seva relliscositat, valor
de resistència al lliscament que es determinarà mitjançant l'assaig del
pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del sòl.
PSSot

1

6,00

2,50

15,00
15,00

E93A14E0

m2 RECRESCUDA SUPORT PAV. 4CM MORTER
Recrescuda del suport de paviments, de 4cm de gruix, amb morter de ciment
1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclou part proporcional serrat i
arrencada de paviment asfàltic per tal de deixar ben acabat el remat.

PSSot
Torre
Replà d'accés
Interior distribuidor

-1
1
1

2,80
2,00
6,00

2,80
2,00
2,50

-7,84
4,00
15,00
11,16

060300010

m2 PAVIMENT FORMIGÓ IMPRÈS 12cm
De paviment de formigó imprès, format per capa de formigó en massa, de ciment portland HM-20-B-20-I, de 12 cm. de gruix, reglejat, amb fibres de polipropilè i extensió superficial de capa de rodadura (pols de
color) amb propietats de desencofrant del motlle de formació de l'estampat a realitzar. Tipus d'estampats d'acabat: paviment romà, lloseta d'espiga, pedra desconcertada, sardinell, imitació de tova o pissarra, llambordes...
La realització del paviment imprès es farà amb pastilles d'una superfície màxima de 45m2.
Paviment rampa
Torre
Replà d'accés

0,5
-1
1

13,50
2,50
2,00

7,00
2,00
2,00

47,25
-5,00
4,00
46,25

Preu

Import

MEDICIONS
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi
E9B212HK

Descripció
Uts Longitut Amplada Alçada
m2 PAV.PEDRA ARTIFICIAL GRAONS

Parcials

Quantitat

Subministre i col·locació de paviment de peces de pedra artificial iguals als
graons existents, de 20mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locades a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

graons
Frontals

3
3

5,00
5,00

0,70
0,15

10,50
2,25
12,75

230110020

m2 ENGUIXAT VERTICAL BON ULL, MANUAL
D'enguixat manual a bon ull de paraments verticals , a 3 m d'alçària
com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix blanc YF, inclosa
formació d'angles vius.
PSSot
sota escala
Barana PScoberta

1
1
1
1
2
2

2,00
4,00
0,60
2,10
3,20
2,50

2,60
2,20
2,80
1,70
1,10
1,10

5,20
8,80
1,68
3,57
7,04
5,50
31,79

230460010

m2 FALS SOSTRE PERFILS "U" ACER FIX.MEC.
Fals sostre format per perfis en "U" de 40x40x40mm d'acer fixats
mecanicament a subestructura formada per tubs d'acer fixats mecanicament a
subestructura formada per tub d'acer de 40x40 amb muntatns verticals fixats
al sostre. Tot l'acer pintat a l'esmalt sintètic amb una capa de protecció
antioxidant i dues d'acabat.

PSSot.Int
PSSot.ext
PB
P1
P2
Rebedor

1
1
1
1
1
1

1,80
2,00
3,00
2,00
3,00
1,00

2,50
2,10
1,50
1,50
1,50
1,00

4,50
4,20
4,50
3,00
4,50
1,00
21,70

PAVEXT05

ml

COL·LOCACIÓ PAV. PEDRA ARTF. EXT. 30CM

Col·locaió amb morter de ciment 1:4 de paviment amb pedra artificial exterior de
30cm d'amplada, remat paviment existent.

sala gegants

1

2,50

2,50
2,50

ANGREM02

ml

PERFL "L" ALUMINI REMAT PARET ESCALA PSSOT

Subministre i col·locació de peça de remat amb alumini, perfil "L" 3+3cm, inclou
petit material per la seva correcte fixació.

1
1

3,00
2,00

3,00
2,00
5,00

REMPER254

ml

REMAT PERIMETRAL ALUMINI PER FALS SOSTRE 40CM

Subministre i col·locació de peces de remat d'alumini color plata al perimetre del
fals sostre, format per planxa plegada de 40cm de desenvolupament amb 4
plecs, inclou petit material per la seva correcte fixació.

PSSot
Exterior
PB
Escala
Sostre
Ext.entrada

1

3,00

3,00

1
1
1

3,30
12,00
13,00

3,30
12,00
13,00

Preu

Import
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Codi

Descripció
P1
Despatx alcalde
Distribuïdor-escala
Sota sostre P1
Exterior
P2
Escala
Despatxos
Barana PSCoberta

Uts Longitut Amplada Alçada

Parcials

1
1
1
1

7,00
7,00
9,00
3,00

7,00
7,00
9,00
3,00

1
1
1
1

1,50
9,00
8,00
5,70

1,50
9,00
8,00
5,70

Quantitat

81,50
SOCOLAL

ml

COL·LOCACIÓ SÒCOL D'ALUMINI

Col·locació de sòcol d'alumini, a paret de cartroguix. Inclou petit material per la
correcte fixació.

PB-Magatzem
P1-Armaris registre
Repassos

1
1
1

5,00
3,00
15,00

5,00
3,00
15,00
23,00

Preu

Import
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Descripció

Uts Longitut Amplada Alçada

Parcials

Quantitat

CAPITOL C06 SERRALLERIA
E1207

U

BASTIMENT I TAPA 620x620x40

de FOSA GRISA, per a pericó o troneta de serveis, de 52 kg de pes,
col.locat amb morter mixt 1:0.5:4/165 l
Exterior PB

2

2,00
2,00

POR3452A

ut

PORTA METAL·LICA COMPTADORS 140X140CM

Subministrament i col·locació de portes de xapa galvanitzada de 1,2-1,5mm
(marc i fulla) sota escala d'entrada 2(140x140cm) per armari de comptadors.
Inclou panys i claus i pintat de les portes amb color a escollir per la D.F.

2

2,00
2,00

300200070

ml

PASSAMA D'ACER INOXIDABLE

Passamans de baranes d'acer inoxidable de diàmetre 40mm amb platines de
connexió a parament, fixat mecànicament.

Rampa PSSot
Escala principal exterior
Esc.PSSot-PB
Esc.PB-P1-P2-PSCob

1
1
1
3

10,00
9,00
9,00
9,00

10,00
9,00
9,00
27,00
55,00

300100315

ml

BARANA D'ACER INOX. 110 CM - ANCORADA

De subministrament i col.locació de barana horitzontal o inclinada d'acer inoxidable, de 110 cm d'alçada, formada per brèndoles verticals disposades cada 10 cm. (no escalable), ancorada, per tenir una resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal.
Escala costat dret

1

5,00

5,00
5,00

Preu

Import
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Descripció

Uts Longitut Amplada Alçada

Parcials

Quantitat

CAPITOL C07 FUSTERIA
TAPALU002A

m2 PEÇA REMAT PERFILERIA ALUMINI FAÇANA PLANXA
Sumbinistre i col·locació de peça de remat del mur cortina de façana, formada
amb perfileria d'alumini tipus planxa color plata, fixada als muntants existents.
Inclou petit material i maquinària per la seva correcte col·locació.

Tap coberta
Voltant finestre

1
4

7,50
1,00

0,80
0,50

6,00
2,00
8,00

EABG0701A

Ut

PORTA EXTERIOR AL.LUMINI 110X256CM

Subministre i col·locació de porta exterior d'alumini de 110x260cm, amb sòcol
d'un full apertura exterior amb vidre 4+4/10 Negra/4+4 de la sèrie 3500 amb
R.P.T. en anoditzat plata mate. amb marc de tub d'acer galvanitzat de 50x50mm.
Totalment acabat segons projecte.

PEntrada PSSot

1

1,00
1,00

PORTCORF01 Ut

SUB.COL.PORTA CORREDERA DM PINTAT 100X250CM

Subministre i col·locació de porta corredera de DM pintat amb dimencions
100x250cm, amb color a decidir per la DF, totalment acabada. Inclou pany i
clau, i tot el petit material necessari pel seu muntatge.

PB-Magatzem

1

1,00
1,00

PORTCORP02 Ut

SUB.COL.PORTA CORREDERA VIDRE 158X254CM

Subministre i col·locació de porta corredera 158x254cm formada per marc de
tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit amb tancament d'alumini "deployé"
de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat
de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color standard, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Totalment acabada segons projecte.

P1-Secre

1

1,00
1,00

PORTCORP03 Ut

SUB.COL.PORTA PRACTICABLE VIDRE 100X254CM

Subministre i col·locació de porta practicable 100x254cm formada per marc de
tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit amb tancament d'alumini "deployé"
de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat
de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color standard, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Totalment acabada segons projecte.

P1-Despatx alcalde

1

1,00
1,00

PORTCORP04 Ut

SUB.COL.PORTA CORREDERA VIDRE 100X254CM

Subministre i col·locació de porta corredera 100x254cm formada per marc de
tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit amb tancament d'alumini "deployé"
de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat
de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color standard, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Totalment acabada segons projecte

P1-Secre/alcalde

1

1,00
1,00

Preu
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PORTPR2P05

Ut

Descripció
Uts Longitut Amplada Alçada
SUB.COL.PORTA PRACTICABLE+FIXE VIDRE 130X254CM

Parcials

Quantitat

Subministre i col·locació de porta practicable i amb part superior i lateral fixe
130x254cm (80+50cm), formada per marc de tub d'acer galvanitzat de
50x50cm, revestit amb tancament d'alumini "deployé" de 28-75-30-20. Inclou
vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de
5+5mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A,
unides amb butiral de color standard, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. Totalment acabada segons projecte.

P2-despatxos

2

2,00
2,00

PORTPR2P06

Ut

SUB.COL.PORTA PRACTICABLE FUSTA PINTADA 90X254CM

Subministre i col·locació de porta practicable de fusta pintada amb dimensions
90x250cm, amb color a decidir per la DF, totalment acabada. Inclou pany i clau,
i tot el petit material necessari pel seu muntatge.

P2-despatx

1

1,00
1,00

PORTCORP07 Ut

SUB.COL.PORTA CORREDERA FUSTA PINTADA 100X260CM

Subministra i col·locació de porta corredera de fusta pintada amb dimensions
100x250cm, amb color a decidir per la DF, totalment acabada. Inclou sistema de
tancament interior, i tot el petit material necessari pel seu muntatge.

Lavabo

1

1,00
1,00

ARMAR002A

m2 SUB.COL.PORTA AMARI REGISTR. DM PINTAT
Subministre i col·locació de portes d'armari registrable, format per portes amb
DM pintat, amb pany i clau. Inclou tot el petit material necessari per la seva
correcte instal·lació.

PB
P1
P2
PSCoberta

1
1
1
1
1
1

1,40
1,30
0,55
1,00
1,00
0,95

2,40
2,50
2,50
2,50
2,40
0,85

3,36
3,25
1,38
2,50
2,40
0,81
13,70

TIRAD005A

Ut

TIRADOR PORTES ENTRADA

Tirador de portes d'accés a l'edifici, amb alumini color plata mate, inclou petit
material per la seva correcta fixació.

3

3,00
3,00

Preu
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Descripció

Uts Longitut Amplada Alçada

Parcials

Quantitat

CAPITOL C08 ELECTRICITAT
SUBCAPITOL C8.1 QUADRE I ESCOMESA AJUNTAMENT
C1.1.1

ML Escomesa 400V
Subministrament, col·locació d'escomesa per a la tensió de 400 V, f ormat per cable
AFUMEX 1x50

4

25,00

100,00
100,00

C1.1.2

U

Quadre TMF10

Subministrament, muntatge i connexionat de quadre de TMF10 de 55 kW amb ICP de 80A.
Inclou tots els accessoris necessaris.

1

1,00
1,00

C1.1.3

U

Quadre centralització 4 trifàsics 400V

Subministrament, muntatge i connexionat de quadre centralització de 4 subministraments
trif àsics de 400 V. Inclou tots els accessoris necessaris.

1

1,00
1,00

SUBCAPITOL C8.2 TRASLLAT QUADRES
C1.2.1.

ml

Escomesa 230 V

Subministrament, entubat i connexió d'escomera de 230V amb cable AFUMEX de 16mm2.

4

25,00

100,00
100,00

C1.2.2.

u

Quadre centralització comptadors 230V

Subministrament, muntatge i connexionat de quadre centralització de subministraments
trif àsics de 230V. Inclou tots els accessoris necessaris.

1

1,00
1,00

C1.2.3

u

Trasllat de quadres d'enllumenat

Treballs de trasllat de quadres d'enllumenat. Consisteix en el desmuntat dels quadres
actuals i la col·locació en el nou emplaçament. Realització de perllongació de totes les
línies des del punt actual f ins al nou emplaçament, amb connectors amb terminal i
maniguet retràctil. Col·locació de nov a caixa de comprov ació de terra i canaleta de
200x100.

1

1,00
1,00

Preu

Import
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Quantitat

SUBCAPITOL C8.3 ACABATS INSTAL·LACIÓ
C1.3.1

U

Acabats de la instal·lació elèctrica de la planta altell

Treballs d'acabat de la planta altell, consistents en la col·locació de les canaletes i cablejat
pels punts de llum a sostre. Acabament de la canaleta d'endolls i inf ormàtica en els laterals
de la paret.

1

1,00
1,00

C1.3.2.

U

Repàs, marcat i comprovacions de línies, quadres i equips

Treballs de repàs, marcat de cablejats, línies i zones, a tota la instal·lació elèctrica de
l'edif ici. Completar l'etiquetat dels quadres (regletes de connexió). Repàs de f uncionament
de línies, proteccions, terra, llum, llums d'emergència i demés elements, inclou la reparació
si s'escau.

1

1,00
1,00

C1.3.3

U

Derivació individual cable AFUMEX 1x35mm

Subministrament, col·locació i connexionat de deriv ació indiv idual, des de quadre de
comptadors f ins a quadre general. Format per cablejat 1x35mm AFUMEX 1000 V.

1

1,00
1,00

SUBCAPITOL C8.4 LLUMINÀRIES
DOWNL-220

u

Llum tipus downligth d220, 2x18W TC-D

Llum tipus dow nligth diàmetre 220,amb reflector d'alumini anoditzat, anell
d'alumin,i amb làmpades 2x18W TC-D i encastada a cel ras de fibra mineral.
Inclou Inclou formació de forat, equips, làmpades i RAAE.

2

2,00
2,00

APLIC-PARET

u

Aplic de paret

Subministrament i muntatge d'aplic de paret de Lledó Variant I S Dy namic o similar de color
gris amb làmpada de baix consum de 11 W.

7

7,00
7,00

LLUMPENJANT u

LLum penjat per a doble nivell de sostre

Subministrament i muntatge de lluminària de campana alumini gris penjada de
370mm diàmetre, amb 1x35 w , làmpades i elements de subjecció i accessoris i
cablejats inclosos, tipus BMP Lithting CDM8086o similar, a concretar amb la DF.
Inclou RAAE.

7

7,00
7,00

FLUORPEN1

u

Lluminària penjada amb tub fluorescent 2x58 Dinamic

Subministrament i muntatge de lluminària fluorescent penjada amb 2x58 w ,
làmpads i elements de subjecció i accessoris i cablejats inclosos, tipus
DECORATIVA, DINAMIC LÍNEA CONTINUA de LAMP o similar, a concretar amb
la DF. Inclou RAAE.

alcadia

3

3,00
3,00

Preu
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Codi
FLUORPEN2

u

Descripció
Uts Longitut Amplada Alçada
Lluminària penjada amb tub fluorescent 2x58 FIL MED

Parcials

Quantitat

Subministrament i muntatge de lluminària fluorescent penjada amb 2x58 w ,
làmpads i elements de subjecció i accessoris i cablejats inclosos, tipus
DECORATIVA de sobre taulell, FIL MED LC de LAMP o similar, a concretar amb
la DF. Inclou RAAE.

sotacoberta

9

9,00
9,00

SUBCAPITOL C8.5 OBRA CIVIL CANALITZACIONS BT
E0943

ML ASSERRAT DE JUNTES PAV.RIGID
SENSE arrencada de paviment RIGID, DE FORMIGO o similar.
panot

4
2

3,00
3,00

12,00
6,00
18,00

E0944

ML ASSERRAT DE JUNTES PAV.FLEX.
SENSE arrencada de paviment flexible de mescla bituminosa o macadam asfàltic.
4

12,00

48,00
48,00

E0206

M2 DEMOLICIO PAVIMENT FORMIGO
de 10 cm. de GRUIX amb compressor de dos martells.
tram arqueta-quadres
nous

2

3,00

0,40

2,40
2,40

E0214

M2 DEMOLICIO PAVIMENT DE PANOT
sobre paviment de formigó de 10 cm. de gruix i de MENYS de 0.60 m.
amplària, amb compresor de dos martells.
tram davant quadre

2

3,00

0,40

2,40
2,40

E0225

M2 DEMOLICIO PAVIMENT AGLOMERAT
BITUMINOS, de 10 cm de gruix i menys de 0.60m d'amplària, amb mitjans mecànics.
tram línia BT-quadres
cantonada
tram línia
BT-cantonada-extrem
casa
tram línia BT extrem
casa-final

1

12,00

0,40

1,00

4,80

1

12,00

0,40

1,00

4,80

1

14,00

0,40

1,00

5,60
15,20

E0724

M3 CARREGA I TRANSPORT DE RUNA
amb un recorregut màxim de 10 KM, amb CAMIO de 12 T.
panot
formigó
aglomerat

2,6
2,6
1,3

3,00
3,00
24,00

0,40
0,40
0,40

0,15
0,15
0,10

0,47
0,47
1,25
2,19

E0337

M3 EXCAVACIO DE RASES I POUS
en terreny de TRANSIT, amb mitjans mecànics.
tram panot
tram aglomerat

2
2

3,00
12,00

0,40
0,40

1,00
1,00

2,40
9,60

Preu
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Descripció
tram terra
tram arq-quadres nous

E0707

M3 TRANSPORT DE TERRES

Uts Longitut Amplada Alçada
1
14,00
0,40
1,00
2
3,00
0,40
1,00

Parcials
5,60
2,40

Quantitat

20,00
amb un recorregut màxim de 20 km, amb CAMIO de 12T.

reblim

1,2
-1,2

20,00
3,92

24,00
-4,70
19,30

E1245

ML DOBLE TUB PVC CORRUGAT 80
muntat com a canalització soterrada, amb filferro interior.
tub EP

2

14,00

28,00
28,00

E1265

ml

TUB PVC FLEXIBLE CORRUGAT 160

muntat com a canalització soterrada, amb f ilf erro interior.

escomesa 230 V i 400V
reposició distribució

2
2

12,00
42,00

24,00
84,00
108,00

E0810

M3 FORMIGO PER A RASES I POUS
HM-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40mm, abocat des de camió.
tram
tram
tram
tram

panot
aglomerat
terra
arq-quadres nous

2
2
1
2

3,00
12,00
14,00
3,00

0,40
0,40
0,40
0,40

0,70
0,70
0,30
0,70

1,68
6,72
1,68
1,68
11,76

E1965

ML CINTA DE PLASTIC D'AVIS
de l'existència de CONDUCCIONS ELECTRIQUES SOTERRADES, de
0.20 d'amplada, col.locada.
2
2
2
1

3,00
3,00
12,00
14,00

6,00
6,00
24,00
14,00
50,00

E0315

M3 REBLIMENT I PICONATGE
de RASES i POUS amb TERRA SEL.LECCIONADA procedent de l'excavació, en tongades de 25 cm. com a màxim, amb compactació del
95% PM.
tram terra

1

14,00

0,40

0,70

3,92
3,92

E1201

U

PERICO DE 38X38X55

amb parets de 15 cm. de gruix de formigó HM-20 i solera de maó calat
sobre llit de sorra.
2

2,00
2,00

E1206

U

BASTIMENT I TAPA 420x420x40

de FOSA GRISA, per a pericó o troneta de serveis, de 25 kg de pes,
col.locat amb morter mixt 1:0.5:4/165 l
2

2,00
2,00

Preu
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E1038

Descripció
Uts Longitut Amplada Alçada
M3 BASE DE FORMIGO HM-20

Parcials

Quantitat

, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, reglejat.
costats arqueta
base panot

2
2

3,00
3,00

0,40
0,40

0,70
0,15

1,68
0,36
2,04

E0916

T

MESCLA BITUMINOSA TIPUS D-12

mescla bituminosa en calent de composició densa(tipus D-12) amb granulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.
2

12,00

0,40

0,10

0,96
0,96

E0967

M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS 18x12
i 8 cm de gruix, de formigó, de color GRIS, de forma rectangular, tipus
1, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliments de sorra fina i
compactació del paviment acabat
2

3,00

0,40

2,40
2,40

SUBCAPITOL C8.6 TREBALLS DE DISTRIBUÏDORA ELÈCTRICA
C1.6.1.

u

Treballs de modificicació de la xarxa de distribució elèctrica

pel nou ajuntament. Consistent en donar subministrament a 400 V al nou edif ici (55 kW) i el
quadre d'EP de 400 V i al quadre de 230V. Inclou els treballs de conv ersió def initiv a de
línia de distribució de 230V que antigament anav a grapada a f açana de l'antic edif ici i que
ara està prov isionalment grapada a f açana v eïna. Aquesta línia serà de 240mm Al. Inclou
terminacions i desmuntatge de línia prov isional. Segons pto. 286/1 de distribuïdora Bassols
Energia, SA.

1,00

Preu
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Descripció

Uts Longitut Amplada Alçada

Parcials

Quantitat

CAPITOL C09 CLIMATITZACIÓ
9.1

U

Posada en marxa de la instal·lació de climatització

Posada en marxa de la instal·lació de climatització i recuperació de calor. Inclou la prov a
d'estanqueïtat, detecció de possibles f ugues i la reparació, la recàrrega de gas R410A, les
prov es de f uncionament, programació i traspàs de coneixements del sistema de
f uncionament, entrega de croquis del sistema de f uncionament i connexionat dels equips.
Inclou tots elements necessaris per la posada en marxa i f uncionament. A justif icar.

1,00

Preu
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Descripció

Uts Longitut Amplada Alçada

Parcials

Quantitat

CAPITOL C10 AIGUA I SANITARIS
391000020

ut

SUB/COL.ESCALFADOR ELECTRIC 50L

D'escalfador elèctric de 50 l.
1

1,00
1,00

390700010

ut

SUB/COL.ABOCADOR PORCELLANA C-B

Subministre i col·locació d'abocador de porcellana blanca amb reixa cromada i topall de goma, model Garda de Roca.
1

1,00
1,00

390400010

ut

SUB/COL.VATER POR.C-B CIST.BAIXA PREU ALT

Subministre i col·locació de v àter de porcellana blanca de cisterna baixa, model DAMA
SENSO de Roca o similar, de sortida v ertical, de 40.5 cm d'ample, 76.5 cm d'alt i 68.5 cm
de f ons. Composat per tassa, tanc complet, seient i tapa lacats amb xarneres d'acer
inoxidable i maneguet d'ev acuació. Inclou joc de mecanisme polsador d'interrupció
v oluntària i mecanisme de f ixació.

1

1,00
1,00

390300020

ut

SUB/COL.LAVABO PENJAT POR.C-B 56x44 PREU ALT

Subministre i col·locació de lav abo de peu de 56x46cm de porcellana blanca, model DAMA
de Roca o similar, amb sif ó de crom amb engolidor i sobreixidor. Inclou aixeta
monocomandament, amb mecanisme economitzador d'aigua, i suport per penjar a paret. El
cabal d'aigua mínim serà de 9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització
superior a 1 bar.

1

1,00
1,00

E2157LSD

ut

INSTAL·LACIO COMPLETA D'ACCESSORIS DE BANY

Instal·lació completa d'accessoris de bany. Subministre i col·locació
d'accessoris per a lavabo: 1 bobines per paper,1 mirall de 130x100cms inclòs
suport, 1 dispensadors de sabó,1 suports de caixa per a paper de w ater i
accessoris complerts per lavabo de minusvalids.

1

1,00
1,00

FSEFE12A

U

Connexionat de xarxa d'aigua

Treballs de connexionat de xarxa d'aigua, amb aixeta de pas general, f ins a escomesa i
comptador. Prov es de pressió i demés comprov acions.

1

1,00
1,00

Preu
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Descripció

Uts Longitut Amplada Alçada

Parcials

Quantitat

CAPITOL C11 INFORMÀTICA
11.1

RAC MURAL 25u DOBLE COS
Subministrament i muntatge de RAC mural de 25 u de doble cos.

1,00
11.2

PAC CONNEXIÓ CABLES DE 24 PORTS
Connexionat amb cables de 24 ports.

10,00
11.3

CONNECTOR RJ45 CAT6 UTP
Subministrament i col·locació de terminal RJ45.

160,00
11.4

SWITCH 48 PORTS 10/100/1000+4xGb
Subministrament, muntatge i connexionat de switch de 48 ports 10/100/1000+4XGb.

3,00
11.5

CABLE CONNECTOR FTP 2m RJ45
Cable connector FTP terminal RJ45 de 2 m de longitud. Muntat, prov at.

160,00
11.6

REGLETA ENDOLLS 8 PRESES
Subministrament i cablejat de regleta d'endolls de 8 preses per a equips inf ormàtics i racs.

1,00

Preu

Import
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Descripció

Uts Longitut Amplada Alçada

Parcials

Quantitat

CAPITOL C12 INSTAL. SEGURETAT
SUBCAPITOL C12.1 ALARMA D'INCENDIS
EM121636

u

Centr.incendis, 2 zones,indic.,2aliment.,munt.a paret

Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, no ampliable ,amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i
muntada a la paret. Inclou 2 bateries de 12 V i 7 A.

1

1,000
1,00

EM111025

u

Detector fums òptic,munt.superf.

Detector de fums òptic, muntat superficialment
P2
PAltell
Psoterrani

2
2
2

2,000
2,000
2,000
6,00

EM112055

u

Detector tèrm. termoveloc.,munt.superf.

Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment
2

2,000
2,00

EM133067

u

Sirenes electròniques,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

Una Sirena exterior de FOC i 2 sirenes interiors electròniques amb senyal
lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior. Inclou rètol
interior.

1

1,000
1,00

SUBCAPITOL C12.2 ALARMA D'INTRUSIÓ
EMD311A8

u

Centr.antirob.circuits,alarma,senyal llum.,munt.ext.

Central de seguretat antirobatori, microprocessada Digiplex de 8 zones
ampliable a 96 amb comunicador digital per receptora, possibilitat de 8
particions, memòria per 2048 esdeveniments. 5 teclats amb pantalla LCD i
mòdul expansor de 4 zones.

1

1,000
1,00

TECLATALAM

u

Teclat d'alarma 32 zones

Subministrament i muntatge de teclat per a control d'alarma, amb botons
il·luminats. Connectada a centraleta.

2

2,00
2,00

EMD43208

u

Sirena elect.+senyal,protegida,muntada ext.i sirena interior

Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i
la separació de la paret, muntada a l'exterior. I sirena interior de gran potència.

1

1,000
1,00

EMD1AVF6

u

Det.IR+radar,cobert.lat.<=12m,abast<=15m,munt.superfic.paret

Detector d'infraroigs i radar, combinat, amb una cobertura lateral <=12 m, amb
un abast longitudinal <=15 m, muntat superficialment a la paret, doble tecnoligia
ACT o/i DDT2

PB
P1

2
3

2,000
3,000

Preu
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Descripció
P2
PA
PS

Uts Longitut Amplada Alçada
1
1
2

Parcials
1,000
1,000
2,000

Quantitat

9,00
EMD62623

m

Conductor blindat+apantallat 8x0,25mm2+2x0,75mm2,tub

Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2+2x0,75 mm2, col.locat en tub
(inclós)

1 150,000

150,000
150,00

SUBCAPITOL C12.3 EXTINTORS I RETÒLS SEGURETAT
EM31261J

u

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (muntat a 1,7m màxim part sup.ext.) i
rètol de senyalització de 297x210mm de poliestirè flourescent, col·locat amb
adhesiu.

pb
p1-p2-pa-ps

2
4

2,000
4,000
6,00

EM31351J

u

Extintor manual CO2,2kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (muntat a 1,7m màxim part sup.ext.) i
rètol de senyalització.

pa

1

1,000
1,00

RETSORT

u

Rètol sortida d'emergència amb fletxa

Rètol sortida d'emergència amb fletxa, de 297x210mm de poliestirè flourescent,
col·locat amb adhesiu.

2 per planta
escala
entrada

10
4
1

10,00
4,00
1,00
15,00

Preu
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Descripció

Uts Longitut Amplada Alçada

Parcials

Quantitat

SUBCAPITOL C12.4 CIRCUIT TANCAT DE TV
CCTVCAM

U

Càmara interior/exterior

Subministrament, muntatge i ajustatge de càmara domo amb inf rarojos HDCVI impermeable IP66 1/32 1,3Megapixels Exxmor- HD 720P (1208x720) amb sortida dual
HDCVI i estandar - lent v arif ocal 2,8-12mm 0 lux i 3 LED Array d'abast de 40m, amb
transceptor 1 canal. Inclou cablejat amb cable de xarxa f ins a grav ador.

3

3,00
3,00

CCTVMON

U

Monitor/televisor de LED de 19"

Subministrament i muntatge de monitor/telev isor LED de 19" amb entrada HDMI i suport a
paret f ix/orientable, inclou cablejat HDMI f ins a unitat grav adora CCTV.

2

2,00
2,00

CCTVCON

U

Gravador digital fins 8 senyal amb disc dur 1TB

Subministrament i muntatge de grav ador digital HDCVI & IP & analògc 2IP 1 CH audio H.264 - resolució per canal 1x720P(25FPS +15*(12FPS)/960H/D1 (25FPS) - control PTS i
alarmes- sortida VGA i HDMI f ull HO amb accés IP dual stream, amb un disc dur de 1 Tb.
Inclou multiplicador de 2 seny als de v ideo 1 entrada HDMI i 2 sortides HDMI per a 2
monitors.Amb un extensor de seny al HDMI f ins a 60 m. Fonts d'alimentació. Conf iguració
del grav ador, IP, obertura de ports, conf iguració de email, instal·lació de sof tware per a
telèf on mòbil i legalització per LPD i col·locació de rètols d'av ís.

1

1,00
1,00

Preu
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Descripció

Uts Longitut Amplada Alçada

Parcials

Quantitat

CAPITOL C13 LEGALITZACIONS I AUTORITZACIONS
E4019

U

REDACCIO PROJECTE-CERTIFICAT BAIXA TENSIÓ

f inal d'obra per a legalització de la instalacio ELÈCTRICA, per una potència de 55 kW.

1

1,00
1,00

E4020

U

TAXES ENTITAT COL.LABORADORA

administrativa
BT
CLIMA

1
1

1,00
1,00
2,00

C1.6.2.

u

Drets d'escomesa per a 35 kW

Drets d'escomesa, d'extensió elèctrica a pagar a la distribuïdora elèctrica per a una
contractació de 35 kW, inclou despeses de connexió i taxes a justif icar. Inclou gestions de
tramitació.

1,00
E40190

U

REDACCIO PROJECTE-CERTIFICAT CLIMATITZACIÓ

f inal d'obra per a legalització de la instalacio de CLIMATITZACIÓ, per una potència de 55
kW.

1

1,00
1,00

E40150

U

Certificació i mesures de sistema informàtic

Realització de mesures de comprov ació de potència, pèrdues i v erif icació de f uncionament
de sistema inf ormàtic. Inclou la realització de la certif icació del 100% del connectors .
(basat en 160 punts)

1,00
E401900

U

REDACCIÓ DE PROJECTES D'ACTIVITATS

f inal d'obra per a legalització de l'activ itat.

1,00

Preu
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Descripció

Uts Longitut Amplada Alçada

Parcials

Quantitat

CAPITOL C14 PINTURA
330100090

m2 PLàSTIC LLIS S/GUIX ,CORRO
De pintura plàstica llisa aplicada amb corró sobre guix, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.

PSSot
sota escala
PB
Sala
Magatzem
P1
Distribuidor

Despatx
P2
Despatx
PSCoberta
Barana
Altres

1
1
1
1

2,00
4,00
0,60
2,10

2,60
2,20
2,80
1,70

5,20
8,80
1,68
3,57

1
1

8,00
8,00

2,60
2,50

20,80
20,00

1
2
1
2
2

5,00
1,80
6,00
6,00
3,00

2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

13,00
9,36
15,60
31,20
15,60

2
1
1
2
2
1

6,00
6,00
7,00
3,20
2,50
35,00

2,60
2,60
3,20
1,10
1,10

31,20
15,60
22,40
7,04
5,50
35,00
261,55

330100330

m2 PINTURA SILICAT S/CIMENT,CORRO
De pintura al silicat aplicada amb corró sobre ciments o derivats.
Tancament PEuropa

Armari lateral escala

1
1
1
1

4,00
1,50
1,00
3,00

2,10
2,60
0,50
2,50

8,40
3,90
0,50
7,50
20,30

330101130

m2 ESMALT POLIURETà S/FERRO,BROTXA
De pintura a l'esmalt poliuretà aplicada amb brotxa sobre ferro o acer. Inclou
pinta previ amb pintura antioxidant

PSSot-pilars
Reixa sala màquines
P1
P2
ext.
PSCoberta

2
2
20
12
1
2
3
2
2

0,50
2,00
0,20
0,20
0,40
0,20
0,20
0,20
0,20

3,00
3,00
2,80
2,80
2,90
1,00
2,00
3,20
1,15

3,00
12,00
11,20
6,72
1,16
0,40
1,20
1,28
0,46
37,42

RECEPOX01

M2 SUB. I APLIC. RECOBRIMENT EPOXI
Subministre i aplicació de doble capa de resina epoxi S/D d'alta resistència,
color a escollir per la D.F. Inclou polit i aspiració de paviment, reparació de
zones malmeses amb morter epoxi i sallat de fissures amb massilla epoxi.

Diferents

1

325,00

325,00
325,00
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Descripció

Uts Longitut Amplada Alçada

Parcials

Quantitat

CAPITOL C15 RETOLACIÓ, SEGURETAT OBRA I VARIS
RETOLGEN

u

Retolació general de l'edifici

Retolació genèrica de l'edifici sobre metacrilat, amb fons de color i
anagrama/llegenda i retolació. Rètol exterior edifici, rètol de cada planta (amb
detall dels serveis), rètol ascensor, rètol interior ascensor, finestres d'accés
bombers i d'altres. Inclou disseny, realització i muntatge.

1

1,00
1,00

RETOLPLA

u

Retolació detallada de planta

Retolació detallada de planta de les diferents dependèndies, sobre metacrilat,
amb fons de color i anagrama/llegenda. Inclou disseny, realització i muntatge.
La retolació dels lavabos serà en retlleu, sobre la maneta (H-D).

P1
P2
Altell

1
1
1

1,00
1,00
1,00
3,00

NETVID001A

Ut

SERVEI NETEJA VIDRES I ALUMINIS EDIFICI

Servei de neteja de tots els vidres i aluminis per dins i per fora de tot l'edifici,
vidres de les escales i els vidres de l'escala i entrada principal. Aquest servei
es realitzarà mitjançant el mètode tradicional de neteja i amb el nou sistema de
perxes telescòpiques i aigua osmotitzada per poder accedir als punts de més
alçada i/o més difícil accés. Inclou material i desplaçaments.

1

1,00
1,00

NETEOBRA

u

Neteja general de l'obra

Neteja general de l'obra, inclou la neteja a fons de tots els lavabos (aparells,
rajoles, miralls..), fusteries interiors, terres i zòcols i l'exterior i entorn de l'edifici.

1

1,00
1,00

SEGLAV02

PA SEGURETAT I SALUT LABORAL A L'OBRA
inclou la redacció del Pla de seguretat, tramitació administrativa,
subministrament, col·locació i manteniment de la senyalització de l'obra en
matèria de PRL, subministrament i reposició d'EPIs als treballadors, assistència
a reunions de coordinació de seguretat entre empreses, i d'altres mesures que
es determini la direcció facultativa i la coordinació de seguretat en l'execució de
l'obra. A justificar.

1

1,00
1,00

EC21M

PA OBRES NO COMPRESES, A JUSTIFI
CAR, segons quadre de preus, per OBRES NO COMPRESES a disposició de la Direcció Facultativa.
1

1,00
1,00

Preu

Import
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MATERIALS VALORATS (Pres)
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Ud

Descripció

Preu

10100020
10100030
10100060
10100070
10100110
10100150
10100160
10100190
10100200
10100230
10100240
10100250

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

CAP DE COLLA
OFICIAL 1A
MANOBRE
OFICIAL 1A. SOLDADOR
OFICIAL 1A. PINTOR
OFICIAL 1A. GUIXAIRE
AJUDANT GUIXAIRE
OFICIAL 1A. SERRALLER
AJUDANT SERRALLER
OFICIAL 1A. MUNTADOR
oficial 1ª instal.lador
AJUDANT D'INSTAL.LADOR

24,08
22,64
19,62
22,86
21,93
21,93
19,21
22,01
19,28
22,64
23,55
20,40

20100150
20100180
20101000
20101010

h
h
h
h

FORMIGONERA 250 L.
PALA EXCAVADORA ERUGUES MITJANA
POLIDORA
ABRILLANTADORA

6,04
96,99
2,90
2,21

30200040
30200200
30200210B

m3
m2
m3

SORRA GARBELLADA
GEOTEXTIL DE 200 GR/M2.
PEDRES NEGRES 25-40MM

38,13
1,60
85,00

30300010
30300030
30300050
30300070
30300100
30300180
30300200
30300458
30300550
30300810

kg
kg
kg
kg
kg
l
kg
m3
m3
kg

CIMENT PORTLAND CEM I 32,5
CIMENT ADHESIU O PASTA ADHESIVA
CALÇ APAGADA
GUIX CONTROLAT YG
GUIX BLANC D'ACABAT YF
AIGUA
BEURADA DE COLOR
FORMIGÓ / ARMAR HA-25-B-12-IIa
FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I
CAPA DE RODADURA, COLORANT I
DESENCOFRANT

0,15
0,24
0,42
0,10
0,17
0,01
1,03
96,38
90,57
1,39

30400010
30400020
30400130
30400140
30400150
30400200

ml
ml
dm3
kg
kg
m2

TAULO DE PI DE 75x225mm C-50U
PUNTAL DE PI COST 50 USOS
LLATES DE FUSTA
CLAUS
FILFERRO RECUIT
TAULER PREFABRICAT PI 22mm C-20U

0,08
0,04
0,25
1,11
1,31
0,75

30500035
30500790

kg
kg

ACER CORRUGAT B 500 SD
PERFIL T ACER GALV. 2X2 F.SOSTRE

1,01
3,36

30700010
30700060

ut
ut

TOTXANA 10x14x29 cm.
MAO PERFORAT 10x14x29

0,38
0,42

32700005

m2

RAJOLA CERÀMICA ESMALTADA, PREU
BAIX

14,65

33000100

m2

TERRATZO GRA MITJÀ DE 40x40 cm

15,13

MATERIALS VALORATS (Pres)
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Ud

Descripció

Preu

33000120

ml

SòCOL TERRATZO 7 cm D'ALÇARIA

4,00

34100175

ml

BARANA D'ACER INOXIDABLE 110 CM

200,97

34200030

ml

PASSAMà BARANA PERFIL ACER INOX.

34,02

35800030
35800090
35800110
35800190
35800200
35800210
35800270

kg
kg
kg
kg
kg
kg
l

PINTURA PLàSTICA
ESMALT POLIURETà
PINTURA AL SILICAT
MINI DE PLOM ELECTROLITIC
WASH-PRIMER IMPREGNACIO DE GALV.
PASTA REGULARITZACIO
DISSOLVENT

3,84
12,82
9,75
11,50
15,62
4,36
4,54

36101030

kg

FIBRA DE POLIPROPILÈ PER PAV.
FORMIGÓ IMP.

37400630
37400670
37400710
37400750
37400790

ml
ut
ut
ut
ut

TUB D'ACER DE 2" DIN 2440
P.P.ACCES.TUB A-GALV. 2"
P.P.GRAPES TUB A-GALV. 2"
CLAU DE PAS-COMPORTA PN-10 2"
JUNTA PER A CLAU DE PAS DE 2"

22,46
5,13
2,11
83,03
1,17

37800230

ut

65,20

37800260

ut

37800270
378002900

ut
ut

37800300
37800310
37800390
37800400
37800410
37800600
37800610
37800690
37800840
37800850

ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut

LAVABO VICTORIA DE 56x44cm DE
PORC.
AIXETA MONOCOMANDAMENT o
PEDILUVI
SIFO CROMAT D'AMPOLLA D-50mm
W.C.PORCELLANA B., DIPòSIT BAIX
DAMA SENSO
AIXETA DE PAS D'ENTRADA DE W.C.
SEIENT PER W.C.VICTÒRIA C-B
FLEXIBLE CONNEXIO COURE CROMAT
BUIDADOR DE PORCELLANA BLANCA
AIXETA FRONTAL PER A BUIDADOR
SABONERA ENRAJOLATS
PORTAPAPER ENRAJOLATS
ESCALFADOR ELèCTRIC 50 l.
TUB CONNEXIO P.P. FLORONS
CONJUNT SUPORTS ESCALFADOR
PARET

38200340

ut

MIRALL 60x80cm

39900980

dh

MANOBRE

A012G000
A012H000
A012J000
A012M000
A013G000

h
h
h
h
h

Oficial 1a calefactor
Oficial 1a electricista
Oficial 1a lampista
Oficial 1a muntador
Ajudant calefactor

4,89

65,30
22,54
325,00
5,74
28,00
3,84
161,36
44,34
7,00
5,00
194,06
6,61
3,73

45,90

1,96

22,67
22,67
19,38
22,67
19,47

MATERIALS VALORATS (Pres)
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Ud

Descripció

Preu

A013H000
A013J000
A013M000

h
h
h

Ajudant electricista
Ajudant lampista
Ajudant muntador

B0A61600

u

Tac niló d=6-8mm,vis

BAT

u

Bateria 12 v 7 A i bateria 12 v 2 A

BG221210

m

Tub flex.corrugat PVC,d=ref.11,resist.xoc 5

BM111020
BM112050
BM121630
BM133060

u
u
u
u

33,39
18,57
190,00
165,00

BM141002

u

Detector fums òptic
Detector tèrm. termoveloc.
Centr.incendis,12zones,indic.,2aliment.
Sirena electrònica+senyal llumi.,c.c.,so
bitònic
Polsador alarma+interruptor
man.,prot.vidr.,p/munt.superf.

BM312611

u

55,00

BM3126611A

u

BM313511

u

Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió
incorpo.pintat i rètol
Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió
incorpo.pintat i rètol-aut
Extintor CO2 2kg,pressió incorpo.pintat

BMD1AVF6

u

BMD311A8

u

BMD43200
BMD62620

u
m

Detector infra.radar
combi.,cobert.lat.<=12m,abast<=15m,p/superf
Centr.antirob.circuits,alarma,senyal
llum.,p/ext.
Sirena elect.+senyal,protegida
Cond.blindat+apant.8x0,25mm2+2x0,75mm2

BMY11000
BMY12000
BMY13000
BMY14000
BMY31000

u
u
u
u
u

P.p.elements
P.p.elements
P.p.elements
P.p.elements
P.p.elements

M0201

M3

AIGUA

0,53

M0707
M0713

KG
U

FILFERRO RECUIT
MOTLLE METAL.LIC, PERICO EN.

0,98
0,68

M0914

U

MAO CALAT DE 29*14*10

0,25

M3701
M3704
M3707
M3710
M3714

H.
H.
H.
H.
H.

PALA CARREGADORA PNEUMATICS
RETROEXCAVADORA MITJANA
CORRO VIBRATORI 12 A 14 T
PICO VIBRANT AMB PLACA 60 CM
CAMIO 12 T

especials
especials
especials
especials
especials

19,47
16,64
19,47

0,15

p/detec.
p/cent.det.
p/siren.
p/pols.alarm.
p/extint.

60,00

0,07

40,00

92,00
91,50

42,00
395,00
95,00
0,45

1,50
25,00
0,50
1,50
0,25

47,08
58,38
63,01
9,68
40,25

MATERIALS VALORATS (Pres)
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Codi

Ud

Descripció

Preu

M3716
M3726
M3729
M3732
M3733

H.
H.
H.
H.
H.

COMPRESSOR AMB 2 MARTELLS
ESTENEDORA PAV.MESCLA BITUM.
FORMIGONERA DE 165 L.
CORRO VIBR. AUTOPR. PNEUMATIC
ASSERRADORA DISC CARBORUNDUM

MALTELL

u

Materials pendent altell (canaletes,
cablejat i elements)

250,00

MAPLICAJCAS

u

Aplic de paret de preu alt

150,00

MATNETEJA

u

Material neteja

35,00

MCABLHDMI
MCAIXATERRA

u
u

Cable HDMI fins 10 m
Caixa comprovació terra

45,00
35,50

MCCRJ45

u

Connector RJ45 CAT6 UTP

MDIVERS

u

Materials divers

85,00

MDOWN-220

u

Llum tipus downligth d320, 2x26w- TC-D

35,50

MEXTEHMI

u

Extensor de senyals HDMI fins 60 m

78,00

MGRAVACCTV

u

Gravador CCTV 8canals + disc dur 1Tb+
font + mult senyal

MLAT

u

Cable connector 2 m. RJ45

MLINIAINFB

u

Cablejat informàtic/telefònic categoria 6 +
tub PVC

MMANGUERA4X6

ml

Manguera 4x6mm2 RVK1000

MMONITOR19

u

Monitor televisor LED 19"

120,00

MPENJ1

u

Tira fluorescent penjada DINAMIC o
sim,+làmp+acce

295,00

MQUADRECENTR
MQUADRECRENT2
MQUADTMF10

u
u
u

Quadre centralització 4trifàsics
Quadre centralització trifàsics 230V-24 kW
Quadre TMF10 55kW 80A amb ICP

MR410A

kg

Refrigerant R410A

15,53
51,87
1,85
43,53
12,07

5,56

448,00

4,33

45,00

4,60

1.080,00
1.117,00
851,76

45,50

MATERIALS VALORATS (Pres)
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Ud

Descripció

Preu

MREG
MRETOLGEN
MRETOLPLA
MRETRACTIL

u
u
u
ml

Regleta endolls 8 preses
Retolació genèrica de l'edifici
Retolació de planta
Retràctil amb cola 22-6mm

56,00
580,00
185,00
10,96

MSUPMON

u

Suport fix/orientable monitor

30,00

MSWITC

u

SWITCH 48 ports 10/100/1000+4xGb

MTECLAT

u

Teclat leeds 32 zones

65,00

O0101
O0116
O0123
O0130
O0132
O0144

H.
H.
H.
H.
H.
H.

CAP DE COLLA RAM ELECTRICITAT
OFICIAL 1a ELECTRICISTA
OFICIAL 1a OBRA PUBLICA
MANOBRE
MANOBRE ESPECIALITZAT
AJUDANT D'ELECTRICISTA

23,50
21,00
17,92
15,24
16,15
16,00

OFICNET

h

Oficial neteja

19,34

P0301
P0309
P0356

T
T
M3

SORRA PER A FORM. I MORTERS
BARREJA SORRA MATXUCADA
SORRA DE PEDRA GRANIT 0-3.5

9,95
11,19
19,81

P0401

KG

CIMENT PORLAND GRANEL PA-350

P0550
P0554

M3
M3

FORMIGO HM-20/B/20/IIa
FORMIGO HM-20/P/30/IIa

81,30
81,30

P0605
P0606

U
U

BASTIMENT I TAPA 420x420x40
BASTIMENT I TAPA 620x620x50

40,19
68,28

P0816

M2

LLAMBORDI FORMIGO GRIS18x12x8

17,76

P1601

T

MESCLA BIT. CALENT D-12 GRAN.

44,79

P3205
P3263
P3265
P3266

ML
ML
ML
ML

CINTA DE PLASTIC D'AVIS
CONDUCTOR VV 0.6/1Kv Cu 1X16
CONDUCTOR VV 0.6/1Kv Cu 1X35
CONDUCTOR VV 0.6/1Kv Cu 1X50

0,32
1,99
4,02
9,90

P4022

ML

TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC 80

1,18

PEONET

h

Peó neteja

395,00

0,07

16,11

MATERIALS VALORATS (Pres)
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Ud

Descripció

Preu

Resum
Ma d`obra ..................................................................
Materials ....................................................................
Maquinaria ................................................................
Altres

15.997,82
15.096,55
584,56
34.303,59

TOTAL........................................................................

41.730,82
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QUADRE DE PREUS 1
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Ud

Descripció

Preu

CAPITOL C01 OBRA DE PALETA
7010000020

m3

21,17

EXCAVACIó TERRES A CEL OBERT

M3. Excavació a cel obert de terres compactes, a màquina. Inclou
transport de terres a l'abocador controlat i les taxes pertinents.

VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS.
7080000010

m2 GEOTEXTíL 200 GR/M2
M2. Subministrament i col·locació de geotextil de 200 gr/m2.

7070000030A

m3

1,88
UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.

MATERIAL GRANULAR NEGRE 25-40MM CANTELL RODAT

85,20

M3. Estesa de material granular de color negre, de 25-40mm, amb
cantell rodat, escampat a mà.

021300010

131000030

131000090

230212040

VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS.
m2 ENDERROC ENVANS CERAMICA/A MA
5,89
D'enderroc d'envans de ceràmica de totxana buida, a mà.Inclou neteja i retirada de runes.
CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS.
m2 PARET CER.TOTXANA 10x14x29 REV.
43,98
De paret de 15 cm. de totxana de 10x14x29 cm., aferrat amb
morter M-5a, per revestir.
QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS.
m2 PARET CER.MAÓ PERF. 10x14x29 REV.
49,68
De paret de 15 cm. de maó perforat de 10x14x29 cm., aferrat
amb morter M-5a, per revestir.
QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS.
m2 ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:1:7
26,62
D'arrebossat de parets, a 3 m d'alçària com a màxim, amb morter de calç grassa i ciment portlant 1:1:7 (M-5b) a bon ull i amb
acabat remolinat per exteriors.

230532050

m2 REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT TERRATZO
Rebaixat, polit i abrillantat de paviments de terratzo.

230711190

m2

VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.
9,07
NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS.
140,24

APLACAT PARAMENT VERT. EXT. BASSALT

Aplacat de parament vertical exterior de bassalt de Castellfollit de la
Roca, acabat flamejat,de 2 cm de gruix, amb peces col.locades a la
valenciana amb morter M-5a. S'inclou rejuntat amb beurada de ciment
de color.

G0801030

m2

LLOSA ESCALA HA-25-IIa,B500SD,NV

CENT QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS.
90,74

De llosa d'escala de 15 cm de gruix de formigó HA-25-B-12-IIa,
encofrada amb tauler per a revestir i, amb acer B-500-SD. Inclou la
formació de graons.

NORANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS.
REPSES01

pa

450,00

REPASSOS ACABATS ESTRUCTURA FORMIGÓ VIST

Repassos als paraments verticals i horitzontals de formigó vist, per tal
d'extreure petites particules d'encofrat i lliscar superfícies rugoses.
Inclou petit material necessari per la correcte execució.

QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS.
220100010

m2

5,03

AJUTS PALETA/M2 INST.

Ajuts de paleteria a instal.lacions per m2. construït.

CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS.

QUADRE DE PREUS 1
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Ud

Descripció

Preu

CAPITOL C02 COBERTA
E7C2F533

m

27,20

REMAT CORONAMENTS COBERTA

Remat cobertra amb planxa d'alumini de 0,82mm de gruix, preformada i
80cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques.
Inclou part proporcional de desmuntatge d'elements de protecció,
subjectats al forjat.

VINT-I-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS.
LINVID001

ut

874,00

SUB.COL.LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL

Subministre i col·locació de línia de vida (16ml) horitzontal fixe (acer
inox.) formada per dos punts de fixació final, cable tensor i material de
fixació. Inclou camió grua per la seguretat del treball a alçada.

VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS.
CAREMET01

ut

32,50

REPÀS CARANER COBERTA

Arrencada del carener acual enganxat amb regle de fusta, substitució
per regle metàl·lic i acabat del coronament amb panell de planxa
d'alumini amb fixacions mecàniques i un desevolupament de 80cm.

220100010A

pa

AJUDES DE PALETA REMATS COBERTA

TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS.
380,00

Ajuts de paleteria a refer desperfectes de coberta, subjecció de
caraner, teules trencades, i zona finestre bany.

TRES-CENTS VUITANTA EUROS.

QUADRE DE PREUS 1
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Codi

Ud

Descripció

Preu

CAPITOL C05 REVESTIMENTS
230612010

m2

37,95

ENRAJ.CER.ESM.F.PETIT C.COLA

Enrajolat de parament vertical amb rajola ceràmica esmaltada
serigrafiada, amb peces de formats petits (10x10cm, 15x15cm,
20x20cm...), col·locades amb ciment cola o pasta adhesiva especial
guix, amb llana dentada sobre plaques de cartro guix. S'inclou
reajuntat amb beurada de ciment de color.

TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS.
230533020

ml SÒCOL TERRATZO COL. C.COLA
Sòcol de terratzo de 7cm d'alçària, del tipus gra mitjà, gros o microgrà, col·locat amb ciment cola o pasta adhesiva. S'inclou reajuntat amb beurada de ciment de color.

6,88

SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.
230531020

m2 PAV.TERRATZO GRA MITJÀ 40x40 A TRUC
Paviment de terratzo amb gra mitjà, peces de 40x40 cm, col·locades a truc de maceta amb morter mixte de calç grassa i ciment portlant 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou reajuntat amb beurada
de ciment de color.
Es classificaran els paviments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament que es determinarà
mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe segons
la seva localització a l'obra i característiques del sòl.

39,91

TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN
CÈNTIMS.
E93A14E0

m2

7,68

RECRESCUDA SUPORT PAV. 4CM MORTER

Recrescuda del suport de paviments, de 4cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclou part
proporcional serrat i arrencada de paviment asfàltic per tal de deixar
ben acabat el remat.

060300010

SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.
m2 PAVIMENT FORMIGÓ IMPRÈS 12cm
40,34
De paviment de formigó imprès, format per capa de formigó en
massa, de ciment portland HM-20-B-20-I, de 12 cm. de gruix, reglejat, amb fibres de polipropilè i extensió superficial de capa
de rodadura (pols de color) amb propietats de desencofrant
del motlle de formació de l'estampat a realitzar. Tipus d'estampats d'acabat: paviment romà, lloseta d'espiga, pedra desconcertada, sardinell, imitació de tova o pissarra, llambordes...
La realització del paviment imprès es farà amb pastilles d'una superfície màxima de 45m2.
QUARANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS.

E9B212HK

m2

105,00

PAV.PEDRA ARTIFICIAL GRAONS

Subministre i col·locació de paviment de peces de pedra artificial
iguals als graons existents, de 20mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col·locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l.

230110020

CENT CINC EUROS.
m2 ENGUIXAT VERTICAL BON ULL, MANUAL
D'enguixat manual a bon ull de paraments verticals , a 3 m d'alçària com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix blanc
YF, inclosa formació d'angles vius.
VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS.

8,36

QUADRE DE PREUS 1
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Preu
45,00

FALS SOSTRE PERFILS "U" ACER FIX.MEC.

Fals sostre format per perfis en "U" de 40x40x40mm d'acer fixats
mecanicament a subestructura formada per tubs d'acer fixats
mecanicament a subestructura formada per tub d'acer de 40x40 amb
muntatns verticals fixats al sostre. Tot l'acer pintat a l'esmalt sintètic
amb una capa de protecció antioxidant i dues d'acabat.

QUARANTA-CINC EUROS.
PAVEXT05

ml

75,00

COL·LOCACIÓ PAV. PEDRA ARTF. EXT. 30CM

Col·locaió amb morter de ciment 1:4 de paviment amb pedra artificial
exterior de 30cm d'amplada, remat paviment existent.

SETANTA-CINC EUROS.
ANGREM02

ml

12,00

PERFL "L" ALUMINI REMAT PARET ESCALA PSSOT

Subministre i col·locació de peça de remat amb alumini, perfil "L"
3+3cm, inclou petit material per la seva correcte fixació.

DOTZE EUROS.
REMPER254

ml

REMAT PERIMETRAL ALUMINI PER FALS SOSTRE 40CM

18,90

Subministre i col·locació de peces de remat d'alumini color plata al
perimetre del fals sostre, format per planxa plegada de 40cm de
desenvolupament amb 4 plecs, inclou petit material per la seva
correcte fixació.

DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS.
SOCOLAL

ml

3,00

COL·LOCACIÓ SÒCOL D'ALUMINI

Col·locació de sòcol d'alumini, a paret de cartroguix. Inclou petit
material per la correcte fixació.

TRES EUROS.
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CAPITOL C06 SERRALLERIA
E1207

U
BASTIMENT I TAPA 620x620x40
de FOSA GRISA, per a pericó o troneta de serveis, de 52 kg de
pes, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4/165 l

POR3452A

ut

PORTA METAL·LICA COMPTADORS 140X140CM

90,90

NORANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS.
430,00

Subministrament i col·locació de portes de xapa galvanitzada de
1,2-1,5mm (marc i fulla) sota escala d'entrada 2(140x140cm) per
armari de comptadors. Inclou panys i claus i pintat de les portes amb
color a escollir per la D.F.

QUATRE-CENTS TRENTA EUROS.
300200070

ml

PASSAMA D'ACER INOXIDABLE

40,21

Passamans de baranes d'acer inoxidable de diàmetre 40mm amb
platines de connexió a parament, fixat mecànicament.

300100315

QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS.
ml BARANA D'ACER INOX. 110 CM - ANCORADA
225,40
De subministrament i col.locació de barana horitzontal o inclinada d'acer inoxidable, de 110 cm d'alçada, formada per brèndoles verticals disposades cada 10 cm. (no escalable), ancorada, per tenir una resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m
de força horitzontal.
DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS.
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CAPITOL C07 FUSTERIA
TAPALU002A

m2

58,00

PEÇA REMAT PERFILERIA ALUMINI FAÇANA PLANXA

Sumbinistre i col·locació de peça de remat del mur cortina de façana,
formada amb perfileria d'alumini tipus planxa color plata, fixada als
muntants existents. Inclou petit material i maquinària per la seva
correcte col·locació.

CINQUANTA-VUIT EUROS.
EABG0701A

Ut

1.550,00

PORTA EXTERIOR AL.LUMINI 110X256CM

Subministre i col·locació de porta exterior d'alumini de 110x260cm,
amb sòcol d'un full apertura exterior amb vidre 4+4/10 Negra/4+4 de la
sèrie 3500 amb R.P.T. en anoditzat plata mate. amb marc de tub d'acer
galvanitzat de 50x50mm. Totalment acabat segons projecte.

MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS.
PORTCORF01

Ut

450,00

SUB.COL.PORTA CORREDERA DM PINTAT 100X250CM

Subministre i col·locació de porta corredera de DM pintat amb
dimencions 100x250cm, amb color a decidir per la DF, totalment
acabada. Inclou pany i clau, i tot el petit material necessari pel seu
muntatge.

QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS.
PORTCORP02

Ut

930,00

SUB.COL.PORTA CORREDERA VIDRE 158X254CM

Subministre i col·locació de porta corredera 158x254cm formada per
marc de tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit amb tancament
d'alumini "deployé" de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat
de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb
butiral de color standard, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. Totalment acabada segons projecte.

NOU-CENTS TRENTA EUROS.
PORTCORP03

Ut

720,00

SUB.COL.PORTA PRACTICABLE VIDRE 100X254CM

Subministre i col·locació de porta practicable 100x254cm formada per
marc de tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit amb tancament
d'alumini "deployé" de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat
de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb
butiral de color standard, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. Totalment acabada segons projecte.

SET-CENTS VINT EUROS.
PORTCORP04

Ut

690,00

SUB.COL.PORTA CORREDERA VIDRE 100X254CM

Subministre i col·locació de porta corredera 100x254cm formada per
marc de tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit amb tancament
d'alumini "deployé" de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat
de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb
butiral de color standard, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. Totalment acabada segons projecte

SIS-CENTS NORANTA EUROS.
PORTPR2P05

Ut

SUB.COL.PORTA PRACTICABLE+FIXE VIDRE 130X254CM

Subministre i col·locació de porta practicable i amb part superior i
lateral fixe 130x254cm (80+50cm), formada per marc de tub d'acer
galvanitzat de 50x50cm, revestit amb tancament d'alumini "deployé" de
28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb classificació de
resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color
standard, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Totalment acabada segons projecte.

NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS.

955,00
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SUB.COL.PORTA PRACTICABLE FUSTA PINTADA 90X254CM

395,00

Subministre i col·locació de porta practicable de fusta pintada amb
dimensions 90x250cm, amb color a decidir per la DF, totalment
acabada. Inclou pany i clau, i tot el petit material necessari pel seu
muntatge.

TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS.
PORTCORP07

Ut

SUB.COL.PORTA CORREDERA FUSTA PINTADA 100X260CM

510,00

Subministra i col·locació de porta corredera de fusta pintada amb
dimensions 100x250cm, amb color a decidir per la DF, totalment
acabada. Inclou sistema de tancament interior, i tot el petit material
necessari pel seu muntatge.

CINC-CENTS DEU EUROS.
ARMAR002A

m2

132,00

SUB.COL.PORTA AMARI REGISTR. DM PINTAT

Subministre i col·locació de portes d'armari registrable, format per
portes amb DM pintat, amb pany i clau. Inclou tot el petit material
necessari per la seva correcte instal·lació.

CENT TRENTA-DOS EUROS.
TIRAD005A

Ut

115,00

TIRADOR PORTES ENTRADA

Tirador de portes d'accés a l'edifici, amb alumini color plata mate,
inclou petit material per la seva correcta fixació.

CENT QUINZE EUROS.
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CAPITOL C08 ELECTRICITAT
SUBCAPITOL C8.1 QUADRE I ESCOMESA AJUNTAMENT
C1.1.1

ML

11,80

Escomesa 400V

Subministrament, col·locació d'escomesa per a la tensió de 400 V, f ormat per
cable AFUMEX 1x50

ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS.
C1.1.2

U

1.162,00

Quadre TMF10

Subministrament, muntatge i connexionat de quadre de TMF10 de 55 kW amb
ICP de 80A. Inclou tots els accessoris necessaris.

MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS.
C1.1.3

U

1.403,94

Quadre centralització 4 trifàsics 400V

Subministrament, muntatge i connexionat de quadre centralització de 4
subministraments trif àsics de 400 V. Inclou tots els accessoris necessaris.

MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.

SUBCAPITOL C8.2 TRASLLAT QUADRES
C1.2.1.

ml

5,61

Escomesa 230 V

Subministrament, entubat i connexió d'escomera de 230V amb cable AFUMEX de
16mm2.

C1.2.2.

u

Quadre centralització comptadors 230V

CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS.
1.443,16

Subministrament, muntatge i connexionat de quadre centralització de
subministraments trif àsics de 230V. Inclou tots els accessoris necessaris.

C1.2.3

u

Trasllat de quadres d'enllumenat

MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS
AMB SETZE CÈNTIMS.
2.050,25

Treballs de trasllat de quadres d'enllumenat. Consisteix en el desmuntat dels
quadres actuals i la col·locació en el nou emplaçament. Realització de
perllongació de totes les línies des del punt actual f ins al nou emplaçament, amb
connectors amb terminal i maniguet retràctil. Col·locació de nov a caixa de
comprov ació de terra i canaleta de 200x100.

DOS MIL CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS.
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SUBCAPITOL C8.3 ACABATS INSTAL·LACIÓ
C1.3.1

U

793,06

Acabats de la instal·lació elèctrica de la planta altell

Treballs d'acabat de la planta altell, consistents en la col·locació de les canaletes
i cablejat pels punts de llum a sostre. Acabament de la canaleta d'endolls i
inf ormàtica en els laterals de la paret.

C1.3.2.

U

SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SIS
CÈNTIMS.
336,52
Repàs, marcat i comprovacions de línies, quadres i equips

Treballs de repàs, marcat de cablejats, línies i zones, a tota la instal·lació
elèctrica de l'edif ici. Completar l'etiquetat dels quadres (regletes de connexió).
Repàs de f uncionament de línies, proteccions, terra, llum, llums d'emergència i
demés elements, inclou la reparació si s'escau.

TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.
C1.3.3

U

762,40

Derivació individual cable AFUMEX 1x35mm

Subministrament, col·locació i connexionat de deriv ació indiv idual, des de quadre
de comptadors f ins a quadre general. Format per cablejat 1x35mm AFUMEX
1000 V.

SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS.

SUBCAPITOL C8.4 LLUMINÀRIES
DOWNL-220

u

56,58

Llum tipus downligth d220, 2x18W TC-D

Llum tipus dow nligth diàmetre 220,amb reflector d'alumini anoditzat,
anell d'alumin,i amb làmpades 2x18W TC-D i encastada a cel ras de
fibra mineral. Inclou Inclou formació de forat, equips, làmpades i RAAE.

APLIC-PARET

u

Aplic de paret

CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS.
171,08

Subministrament i muntatge d'aplic de paret de Lledó Variant I S Dy namic o
similar de color gris amb làmpada de baix consum de 11 W.

LLUMPENJANT u

LLum penjat per a doble nivell de sostre

CENT SETANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS.
260,47

Subministrament i muntatge de lluminària de campana alumini gris
penjada de 370mm diàmetre, amb 1x35 w , làmpades i elements de
subjecció i accessoris i cablejats inclosos, tipus BMP Lithting
CDM8086o similar, a concretar amb la DF. Inclou RAAE.

DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS.
FLUORPEN1

u

307,14

Lluminària penjada amb tub fluorescent 2x58 Dinamic

Subministrament i muntatge de lluminària fluorescent penjada amb
2x58 w , làmpads i elements de subjecció i accessoris i cablejats
inclosos, tipus DECORATIVA, DINAMIC LÍNEA CONTINUA de LAMP o
similar, a concretar amb la DF. Inclou RAAE.

TRES-CENTS SET EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS.
FLUORPEN2

u

207,14

Lluminària penjada amb tub fluorescent 2x58 FIL MED

Subministrament i muntatge de lluminària fluorescent penjada amb
2x58 w , làmpads i elements de subjecció i accessoris i cablejats
inclosos, tipus DECORATIVA de sobre taulell, FIL MED LC de LAMP o
similar, a concretar amb la DF. Inclou RAAE.

DOS-CENTS SET EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS.
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SUBCAPITOL C8.5 OBRA CIVIL CANALITZACIONS BT
E0943

E0944

E0206

E0214

ML ASSERRAT DE JUNTES PAV.RIGID
SENSE arrencada de paviment RIGID, DE FORMIGO o similar.
UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS.
ML ASSERRAT DE JUNTES PAV.FLEX.
SENSE arrencada de paviment flexible de mescla bituminosa
o macadam asfàltic.
M2 DEMOLICIO PAVIMENT FORMIGO
de 10 cm. de GRUIX amb compressor de dos martells.

1,17

0,84

ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.
4,79

QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS.
M2 DEMOLICIO PAVIMENT DE PANOT
11,17
sobre paviment de formigó de 10 cm. de gruix i de MENYS de
0.60 m. amplària, amb compresor de dos martells.
ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS.

E0225

M2 DEMOLICIO PAVIMENT AGLOMERAT
BITUMINOS, de 10 cm de gruix i menys de 0.60m d'amplària,
amb mitjans mecànics.

E0724

M3 CARREGA I TRANSPORT DE RUNA
amb un recorregut màxim de 10 KM, amb CAMIO de 12 T.

E0337

M3 EXCAVACIO DE RASES I POUS
en terreny de TRANSIT, amb mitjans mecànics.

E0707

M3 TRANSPORT DE TERRES
amb un recorregut màxim de 20 km, amb CAMIO de 12T.

1,95

UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS.
8,12
VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS.
12,19
DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS.
5,60
CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS.
E1245

ML DOBLE TUB PVC CORRUGAT 80
muntat com a canalització soterrada, amb filferro interior.

E1265

ml

3,35
TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS.

TUB PVC FLEXIBLE CORRUGAT 160

4,76

muntat com a canalització soterrada, amb f ilf erro interior.

E0810

E1965

E0315

E1201

E1206

QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS.
M3 FORMIGO PER A RASES I POUS
92,14
HM-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40mm, abocat des de camió.
NORANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS.
ML CINTA DE PLASTIC D'AVIS
0,51
de l'existència de CONDUCCIONS ELECTRIQUES SOTERRADES, de 0.20 d'amplada, col.locada.
ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS.
M3 REBLIMENT I PICONATGE
19,43
de RASES i POUS amb TERRA SEL.LECCIONADA procedent
de l'excavació, en tongades de 25 cm. com a màxim, amb compactació del 95% PM.
DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS.
U
45,34
PERICO DE 38X38X55
amb parets de 15 cm. de gruix de formigó HM-20 i solera de
maó calat sobre llit de sorra.
QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS.
U
56,80
BASTIMENT I TAPA 420x420x40
de FOSA GRISA, per a pericó o troneta de serveis, de 25 kg de
pes, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4/165 l
CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS.
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M3 BASE DE FORMIGO HM-20
, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, reglejat.

101,11
CENT UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS.

E0916

E0967

T
MESCLA BITUMINOSA TIPUS D-12
mescla bituminosa en calent de composició densa(tipus
D-12) amb granulat granític, estesa i compactada al 98% de
l'assaig marshall.

58,20

CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS.
M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS 18x12
25,87
i 8 cm de gruix, de formigó, de color GRIS, de forma rectangular, tipus 1, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliments de sorra fina i compactació del paviment acabat
VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS.

SUBCAPITOL C8.6 TREBALLS DE DISTRIBUÏDORA ELÈCTRICA
C1.6.1.

u

Treballs de modificicació de la xarxa de distribució elèctrica

1.668,85

pel nou ajuntament. Consistent en donar subministrament a 400 V al nou edif ici
(55 kW) i el quadre d'EP de 400 V i al quadre de 230V. Inclou els treballs de
conv ersió def initiv a de línia de distribució de 230V que antigament anav a
grapada a f açana de l'antic edif ici i que ara està prov isionalment grapada a
f açana v eïna. Aquesta línia serà de 240mm Al. Inclou terminacions i
desmuntatge de línia prov isional. Segons pto. 286/1 de distribuïdora Bassols
Energia, SA.

MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-CINC CÈNTIMS.
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CAPITOL C09 CLIMATITZACIÓ
9.1

U

Posada en marxa de la instal·lació de climatització

2.714,55

Posada en marxa de la instal·lació de climatització i recuperació de calor. Inclou
la prov a d'estanqueïtat, detecció de possibles f ugues i la reparació, la recàrrega
de gas R410A, les prov es de f uncionament, programació i traspàs de
coneixements del sistema de f uncionament, entrega de croquis del sistema de
f uncionament i connexionat dels equips. Inclou tots elements necessaris per la
posada en marxa i f uncionament. A justif icar.

DOS MIL SET-CENTS CATORZE EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS.
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CAPITOL C10 AIGUA I SANITARIS
391000020

ut
SUB/COL.ESCALFADOR ELECTRIC 50L
D'escalfador elèctric de 50 l.

336,01
TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB UN
CÈNTIMS.

390700010

ut
SUB/COL.ABOCADOR PORCELLANA C-B
Subministre i col·locació d'abocador de porcellana blanca
amb reixa cromada i topall de goma, model Garda de Roca.

252,80

DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS.
390400010

ut

467,64

SUB/COL.VATER POR.C-B CIST.BAIXA PREU ALT

Subministre i col·locació de v àter de porcellana blanca de cisterna baixa, model
DAMA SENSO de Roca o similar, de sortida v ertical, de 40.5 cm d'ample, 76.5
cm d'alt i 68.5 cm de f ons. Composat per tassa, tanc complet, seient i tapa
lacats amb xarneres d'acer inoxidable i maneguet d'ev acuació. Inclou joc de
mecanisme polsador d'interrupció v oluntària i mecanisme de f ixació.

390300020

ut

QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.
184,27
SUB/COL.LAVABO PENJAT POR.C-B 56x44 PREU ALT

Subministre i col·locació de lav abo de peu de 56x46cm de porcellana blanca,
model DAMA de Roca o similar, amb sif ó de crom amb engolidor i sobreixidor.
Inclou aixeta monocomandament, amb mecanisme economitzador d'aigua, i
suport per penjar a paret. El cabal d'aigua mínim serà de 9 litres per minut a una
pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar.

E2157LSD

ut

INSTAL·LACIO COMPLETA D'ACCESSORIS DE BANY

CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS.
382,04

Instal·lació completa d'accessoris de bany. Subministre i col·locació
d'accessoris per a lavabo: 1 bobines per paper,1 mirall de
130x100cms inclòs suport, 1 dispensadors de sabó,1 suports de
caixa per a paper de w ater i accessoris complerts per lavabo de
minusvalids.

TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB
QUATRE CÈNTIMS.
FSEFE12A

U

Connexionat de xarxa d'aigua

234,05

Treballs de connexionat de xarxa d'aigua, amb aixeta de pas general, f ins a
escomesa i comptador. Prov es de pressió i demés comprov acions.

DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINC
CÈNTIMS.

QUADRE DE PREUS 1
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CAPITOL C11 INFORMÀTICA
11.1

469,30

RAC MURAL 25u DOBLE COS
Subministrament i muntatge de RAC mural de 25 u de doble cos.

11.2

PAC CONNEXIÓ CABLES DE 24 PORTS

QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB
TRENTA CÈNTIMS.
85,36

Connexionat amb cables de 24 ports.

VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS.
11.3

7,94

CONNECTOR RJ45 CAT6 UTP
Subministrament i col·locació de terminal RJ45.

11.4

SWITCH 48 PORTS 10/100/1000+4xGb

SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.
448,03

Subministrament, muntatge i connexionat de switch de 48 ports
10/100/1000+4XGb.

11.5

CABLE CONNECTOR FTP 2m RJ45

QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB
TRES CÈNTIMS.
6,35

Cable connector FTP terminal RJ45 de 2 m de longitud. Muntat, prov at.

SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS.
11.6

89,99

REGLETA ENDOLLS 8 PRESES
Subministrament i cablejat de regleta d'endolls de 8 preses per a equips
inf ormàtics i racs.

VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS.

QUADRE DE PREUS 1
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Ud

Descripció

Preu

CAPITOL C12 INSTAL. SEGURETAT
SUBCAPITOL C12.1 ALARMA D'INCENDIS
EM121636

u

401,42

Centr.incendis, 2 zones,indic.,2aliment.,munt.a paret

Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, no ampliable ,amb
indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació i muntada a la paret. Inclou 2 bateries de 12 V i 7
A.

QUATRE-CENTS UN EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS.
EM111025

u
Detector fums òptic,munt.superf.
Detector de fums òptic, muntat superficialment

EM112055

u
Detector tèrm. termoveloc.,munt.superf.
Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment

EM133067

u

45,43
QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS.
41,15
QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS.
186,58

Sirenes electròniques,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

Una Sirena exterior de FOC i 2 sirenes interiors electròniques amb
senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior.
Inclou rètol interior.

CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

SUBCAPITOL C12.2 ALARMA D'INTRUSIÓ
EMD311A8

u

624,16

Centr.antirob.circuits,alarma,senyal llum.,munt.ext.

Central de seguretat antirobatori, microprocessada Digiplex de 8
zones ampliable a 96 amb comunicador digital per receptora,
possibilitat de 8 particions, memòria per 2048 esdeveniments. 5 teclats
amb pantalla LCD i mòdul expansor de 4 zones.

TECLATALAM

u

Teclat d'alarma 32 zones

SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS.
76,14

Subministrament i muntatge de teclat per a control d'alarma, amb
botons il·luminats. Connectada a centraleta.

EMD43208

u

SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS.
137,74

Sirena elect.+senyal,protegida,muntada ext.i sirena interior

Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de
la tapa i la separació de la paret, muntada a l'exterior. I sirena interior
de gran potència.

CENT TRENTA-SET EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS.
EMD1AVF6

u

Det.IR+radar,cobert.lat.<=12m,abast<=15m,munt.superfic.paret

52,84

Detector d'infraroigs i radar, combinat, amb una cobertura lateral <=12
m, amb un abast longitudinal <=15 m, muntat superficialment a la paret,
doble tecnoligia ACT o/i DDT2

EMD62623

m

CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS.
1,60
Conductor blindat+apantallat 8x0,25mm2+2x0,75mm2,tub

Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2+2x0,75 mm2, col.locat
en tub (inclós)

UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS.
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SUBCAPITOL C12.3 EXTINTORS I RETÒLS SEGURETAT
EM31261J

u

67,49

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (muntat a 1,7m màxim part
sup.ext.) i rètol de senyalització de 297x210mm de poliestirè
flourescent, col·locat amb adhesiu.

EM31351J

u

SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS.
106,18
Extintor manual CO2,2kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (muntat a 1,7m màxim part
sup.ext.) i rètol de senyalització.

CENT SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS.
RETSORT

u

9,65

Rètol sortida d'emergència amb fletxa

Rètol sortida d'emergència amb fletxa, de 297x210mm de poliestirè
flourescent, col·locat amb adhesiu.

NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS.

SUBCAPITOL C12.4 CIRCUIT TANCAT DE TV
CCTVCAM

U

236,61

Càmara interior/exterior

Subministrament, muntatge i ajustatge de càmara domo amb inf rarojos HDCVI impermeable IP66 1/32 1,3Megapixels Exxmor- HD 720P (1208x720) amb sortida
dual HDCVI i estandar - lent v arif ocal 2,8-12mm 0 lux i 3 LED Array d'abast de
40m, amb transceptor 1 canal. Inclou cablejat amb cable de xarxa f ins a
grav ador.

DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB
SEIXANTA-UN CÈNTIMS.
CCTVMON

U

252,41

Monitor/televisor de LED de 19"

Subministrament i muntatge de monitor/telev isor LED de 19" amb entrada HDMI
i suport a paret f ix/orientable, inclou cablejat HDMI f ins a unitat grav adora CCTV.

DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-UN CÈNTIMS.
CCTVCON

U

954,75

Gravador digital fins 8 senyal amb disc dur 1TB

Subministrament i muntatge de grav ador digital HDCVI & IP & analògc 2IP 1 CH
audio - H.264 - resolució per canal 1x720P(25FPS +15*(12FPS)/960H/D1
(25FPS) - control PTS i alarmes- sortida VGA i HDMI f ull HO amb accés IP dual
stream, amb un disc dur de 1 Tb. Inclou multiplicador de 2 seny als de v ideo 1
entrada HDMI i 2 sortides HDMI per a 2 monitors.Amb un extensor de seny al
HDMI f ins a 60 m. Fonts d'alimentació. Conf iguració del grav ador, IP, obertura
de ports, conf iguració de email, instal·lació de sof tware per a telèf on mòbil i
legalització per LPD i col·locació de rètols d'av ís.

NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS.
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CAPITOL C13 LEGALITZACIONS I AUTORITZACIONS
E4019

U

2.450,00

REDACCIO PROJECTE-CERTIFICAT BAIXA TENSIÓ

f inal d'obra per a legalització de la instalacio ELÈCTRICA, per una potència de 55
kW.

E4020

C1.6.2.

U
TAXES ENTITAT COL.LABORADORA
administrativa

u

Drets d'escomesa per a 35 kW

DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS.
98,68
NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS.
1.420,00

Drets d'escomesa, d'extensió elèctrica a pagar a la distribuïdora elèctrica per a
una contractació de 35 kW, inclou despeses de connexió i taxes a justif icar.
Inclou gestions de tramitació.

MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS.
E40190

U

2.350,00

REDACCIO PROJECTE-CERTIFICAT CLIMATITZACIÓ

f inal d'obra per a legalització de la instalacio de CLIMATITZACIÓ, per una
potència de 55 kW.

E40150

U

Certificació i mesures de sistema informàtic

DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS.
550,00

Realització de mesures de comprov ació de potència, pèrdues i v erif icació de
f uncionament de sistema inf ormàtic. Inclou la realització de la certif icació del
100% del connectors . (basat en 160 punts)

CINC-CENTS CINQUANTA EUROS.
E401900

U

2.000,00

REDACCIÓ DE PROJECTES D'ACTIVITATS

f inal d'obra per a legalització de l'activ itat.

DOS MIL EUROS.
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CAPITOL C14 PINTURA
330100090

m2

4,83

PLàSTIC LLIS S/GUIX ,CORRO

De pintura plàstica llisa aplicada amb corró sobre guix, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.

330100330

QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS.
m2 PINTURA SILICAT S/CIMENT,CORRO
10,14
De pintura al silicat aplicada amb corró sobre ciments o derivats.
DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS.

330101130

m2

29,39

ESMALT POLIURETà S/FERRO,BROTXA

De pintura a l'esmalt poliuretà aplicada amb brotxa sobre ferro o acer.
Inclou pinta previ amb pintura antioxidant

RECEPOX01

M2

SUB. I APLIC. RECOBRIMENT EPOXI

VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS.
12,88

Subministre i aplicació de doble capa de resina epoxi S/D d'alta
resistència, color a escollir per la D.F. Inclou polit i aspiració de
paviment, reparació de zones malmeses amb morter epoxi i sallat de
fissures amb massilla epoxi.

DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.
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CAPITOL C15 RETOLACIÓ, SEGURETAT OBRA I VARIS
RETOLGEN

u

664,28

Retolació general de l'edifici

Retolació genèrica de l'edifici sobre metacrilat, amb fons de color i
anagrama/llegenda i retolació. Rètol exterior edifici, rètol de cada
planta (amb detall dels serveis), rètol ascensor, rètol interior
ascensor, finestres d'accés bombers i d'altres. Inclou disseny,
realització i muntatge.

RETOLPLA

u

Retolació detallada de planta

SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-VUIT CÈNTIMS.
269,28

Retolació detallada de planta de les diferents dependèndies, sobre
metacrilat, amb fons de color i anagrama/llegenda. Inclou disseny,
realització i muntatge. La retolació dels lavabos serà en retlleu, sobre
la maneta (H-D).

DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB
VINT-I-VUIT CÈNTIMS.
NETVID001A

Ut

4.790,40

SERVEI NETEJA VIDRES I ALUMINIS EDIFICI

Servei de neteja de tots els vidres i aluminis per dins i per fora de tot
l'edifici, vidres de les escales i els vidres de l'escala i entrada
principal. Aquest servei es realitzarà mitjançant el mètode tradicional
de neteja i amb el nou sistema de perxes telescòpiques i aigua
osmotitzada per poder accedir als punts de més alçada i/o més difícil
accés. Inclou material i desplaçaments.

NETEOBRA

u

Neteja general de l'obra

QUATRE MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS.
737,42

Neteja general de l'obra, inclou la neteja a fons de tots els lavabos
(aparells, rajoles, miralls..), fusteries interiors, terres i zòcols i
l'exterior i entorn de l'edifici.

SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS.
SEGLAV02

PA

650,00

SEGURETAT I SALUT LABORAL A L'OBRA

inclou la redacció del Pla de seguretat, tramitació administrativa,
subministrament, col·locació i manteniment de la senyalització de
l'obra en matèria de PRL, subministrament i reposició d'EPIs als
treballadors, assistència a reunions de coordinació de seguretat
entre empreses, i d'altres mesures que es determini la direcció
facultativa i la coordinació de seguretat en l'execució de l'obra. A
justificar.

EC21M

SIS-CENTS CINQUANTA EUROS.
PA OBRES NO COMPRESES, A JUSTIFI
CAR, segons quadre de preus, per OBRES NO COMPRESES
a disposició de la Direcció Facultativa.
NOU-CENTS EUROS.

900,00
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CAPITOL C01 OBRA DE PALETA
7010000020

m3

EXCAVACIó TERRES A CEL OBERT

M3. Excavació a cel obert de terres compactes, a màquina. Inclou
transport de terres a l'abocador controlat i les taxes pertinents.

7080000010

m2

Ma d'obra..................................................
Maquinaria ...............................................

1,77
19,40

TOTAL PARTIDA.....................................

21,17

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

0,20
1,68

TOTAL PARTIDA.....................................
MATERIAL GRANULAR NEGRE 25-40MM CANTELL RODAT

1,88

GEOTEXTíL 200 GR/M2

M2. Subministrament i col·locació de geotextil de 200 gr/m2.

7070000030A

m3

M3. Estesa de material granular de color negre, de 25-40mm, amb
cantell rodat, escampat a mà.

021300010

131000030

131000090

230212040

230532050

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

0,20
85,00

TOTAL PARTIDA.....................................

85,20

D'enderroc d'envans de ceràmica de totxana buida, a mà.Inclou neteja i retirada de runes.
Ma d'obra..................................................

5,89

TOTAL PARTIDA.....................................

5,89

De paret de 15 cm. de totxana de 10x14x29 cm., aferrat amb
morter M-5a, per revestir.
Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

28,95
15,03

TOTAL PARTIDA.....................................

43,98

De paret de 15 cm. de maó perforat de 10x14x29 cm., aferrat
amb morter M-5a, per revestir.
Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

32,59
17,09

TOTAL PARTIDA.....................................

49,68

D'arrebossat de parets, a 3 m d'alçària com a màxim, amb
morter de calç grassa i ciment portlant 1:1:7 (M-5b) a bon ull i
amb acabat remolinat per exteriors.
Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

23,24
3,38

TOTAL PARTIDA.....................................

26,62

Ma d'obra..................................................
Maquinaria ...............................................

8,22
0,85

TOTAL PARTIDA.....................................

9,07

m2

m2

m2

m2

m2

ENDERROC ENVANS CERAMICA/A MA

PARET CER.TOTXANA 10x14x29 REV.

PARET CER.MAÓ PERF. 10x14x29 REV.

ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:1:7

REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT TERRATZO

Rebaixat, polit i abrillantat de paviments de terratzo.
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Ud
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Descripció

Preu

APLACAT PARAMENT VERT. EXT. BASSALT

Aplacat de parament vertical exterior de bassalt de Castellfollit de la
Roca, acabat flamejat,de 2 cm de gruix, amb peces col.locades a la
valenciana amb morter M-5a. S'inclou rejuntat amb beurada de ciment
de color.

G0801030

m2

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

40,57
2,85

TOTAL PARTIDA.....................................

140,24

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

68,97
21,76

TOTAL PARTIDA.....................................

90,74

TOTAL PARTIDA.....................................

450,00

Ma d'obra..................................................

5,03

TOTAL PARTIDA.....................................

5,03

LLOSA ESCALA HA-25-IIa,B500SD,NV

De llosa d'escala de 15 cm de gruix de formigó HA-25-B-12-IIa,
encofrada amb tauler per a revestir i, amb acer B-500-SD. Inclou la
formació de graons.

REPSES01

pa

REPASSOS ACABATS ESTRUCTURA FORMIGÓ VIST

Repassos als paraments verticals i horitzontals de formigó vist, per tal
d'extreure petites particules d'encofrat i lliscar superfícies rugoses.
Inclou petit material necessari per la correcte execució.

220100010

m2

AJUTS PALETA/M2 INST.

Ajuts de paleteria a instal.lacions per m2. construït.
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CAPITOL C02 COBERTA
E7C2F533

m

REMAT CORONAMENTS COBERTA

Remat cobertra amb planxa d'alumini de 0,82mm de gruix, preformada
i 80cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques.
Inclou part proporcional de desmuntatge d'elements de protecció,
subjectats al forjat.

LINVID001

ut

TOTAL PARTIDA.....................................

27,20

TOTAL PARTIDA.....................................

874,00

TOTAL PARTIDA.....................................

32,50

TOTAL PARTIDA.....................................

380,00

SUB.COL.LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL

Subministre i col·locació de línia de vida (16ml) horitzontal fixe (acer
inox.) formada per dos punts de fixació final, cable tensor i material
de fixació. Inclou camió grua per la seguretat del treball a alçada.

CAREMET01

ut

REPÀS CARANER COBERTA

Arrencada del carener acual enganxat amb regle de fusta, substitució
per regle metàl·lic i acabat del coronament amb panell de planxa
d'alumini amb fixacions mecàniques i un desevolupament de 80cm.

220100010A

pa

AJUDES DE PALETA REMATS COBERTA

Ajuts de paleteria a refer desperfectes de coberta, subjecció de
caraner, teules trencades, i zona finestre bany.
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CAPITOL C05 REVESTIMENTS
230612010

m2

ENRAJ.CER.ESM.F.PETIT C.COLA

Enrajolat de parament vertical amb rajola ceràmica esmaltada
serigrafiada, amb peces de formats petits (10x10cm, 15x15cm,
20x20cm...), col·locades amb ciment cola o pasta adhesiva especial
guix, amb llana dentada sobre plaques de cartro guix. S'inclou
reajuntat amb beurada de ciment de color.

230533020

230531020

E93A14E0

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

20,78
17,17

TOTAL PARTIDA.....................................

37,95

Sòcol de terratzo de 7cm d'alçària, del tipus gra mitjà, gros o microgrà, col·locat amb ciment cola o pasta adhesiva. S'inclou reajuntat amb beurada de ciment de color.
Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

2,65
4,23

TOTAL PARTIDA.....................................

6,88

Paviment de terratzo amb gra mitjà, peces de 40x40 cm, col·locades a truc de maceta amb morter mixte de calç grassa i ciment portlant 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou reajuntat amb beurada
de ciment de color.
Es classificaran els paviments en funció de la seva relliscositat, valor de resistència al lliscament que es determinarà
mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe segons
la seva localització a l'obra i característiques del sòl.
Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

17,34
22,57

TOTAL PARTIDA.....................................

39,91

TOTAL PARTIDA.....................................

7,68

De paviment de formigó imprès, format per capa de formigó
en massa, de ciment portland HM-20-B-20-I, de 12 cm. de
gruix, reglejat, amb fibres de polipropilè i extensió superficial
de capa de rodadura (pols de color) amb propietats de desencofrant del motlle de formació de l'estampat a realitzar. Tipus d'estampats d'acabat: paviment romà, lloseta d'espiga, pedra desconcertada, sardinell, imitació de tova o pissarra, llambordes...
La realització del paviment imprès es farà amb pastilles d'una superfície màxima de 45m2.
Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

21,13
19,21

TOTAL PARTIDA.....................................

40,34

TOTAL PARTIDA.....................................

105,00

ml

m2

m2

SÒCOL TERRATZO COL. C.COLA

PAV.TERRATZO GRA MITJÀ 40x40 A TRUC

RECRESCUDA SUPORT PAV. 4CM MORTER

Recrescuda del suport de paviments, de 4cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclou part
proporcional serrat i arrencada de paviment asfàltic per tal de deixar
ben acabat el remat.

060300010

E9B212HK

m2

m2

PAVIMENT FORMIGÓ IMPRÈS 12cm

PAV.PEDRA ARTIFICIAL GRAONS

Subministre i col·locació de paviment de peces de pedra artificial
iguals als graons existents, de 20mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col·locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l.

QUADRE DE PREUS 2
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230110020

230460010

Ud
m2

Descripció

Preu

ENGUIXAT VERTICAL BON ULL, MANUAL

D'enguixat manual a bon ull de paraments verticals , a 3 m d'alçària com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix blanc
YF, inclosa formació d'angles vius.
Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

6,63
1,73

TOTAL PARTIDA.....................................

8,36

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

20,51
5,41

TOTAL PARTIDA.....................................

45,00

TOTAL PARTIDA.....................................

75,00

TOTAL PARTIDA.....................................
REMAT PERIMETRAL ALUMINI PER FALS SOSTRE 40CM

12,00

m2

FALS SOSTRE PERFILS "U" ACER FIX.MEC.

Fals sostre format per perfis en "U" de 40x40x40mm d'acer fixats
mecanicament a subestructura formada per tubs d'acer fixats
mecanicament a subestructura formada per tub d'acer de 40x40 amb
muntatns verticals fixats al sostre. Tot l'acer pintat a l'esmalt sintètic
amb una capa de protecció antioxidant i dues d'acabat.

PAVEXT05

ml

COL·LOCACIÓ PAV. PEDRA ARTF. EXT. 30CM

Col·locaió amb morter de ciment 1:4 de paviment amb pedra artificial
exterior de 30cm d'amplada, remat paviment existent.

ANGREM02

ml

PERFL "L" ALUMINI REMAT PARET ESCALA PSSOT

Subministre i col·locació de peça de remat amb alumini, perfil "L"
3+3cm, inclou petit material per la seva correcte fixació.

REMPER254

ml

Subministre i col·locació de peces de remat d'alumini color plata al
perimetre del fals sostre, format per planxa plegada de 40cm de
desenvolupament amb 4 plecs, inclou petit material per la seva
correcte fixació.

SOCOLAL

ml

TOTAL PARTIDA.....................................

18,90

TOTAL PARTIDA.....................................

3,00

COL·LOCACIÓ SÒCOL D'ALUMINI

Col·locació de sòcol d'alumini, a paret de cartroguix. Inclou petit
material per la correcte fixació.
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CAPITOL C06 SERRALLERIA
E1207

POR3452A

U

BASTIMENT I TAPA 620x620x40

de FOSA GRISA, per a pericó o troneta de serveis, de 52 kg de
pes, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4/165 l
Ma d'obra..................................................
Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

16,18
0,04
74,68

TOTAL PARTIDA.....................................

90,90

TOTAL PARTIDA.....................................

430,00

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

6,19
34,02

TOTAL PARTIDA.....................................

40,21

De subministrament i col.locació de barana horitzontal o inclinada d'acer inoxidable, de 110 cm d'alçada, formada per brèndoles verticals disposades cada 10 cm. (no escalable), ancorada, per tenir una resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m
de força horitzontal.
Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

24,43
200,97

TOTAL PARTIDA.....................................

225,40

ut

PORTA METAL·LICA COMPTADORS 140X140CM

Subministrament i col·locació de portes de xapa galvanitzada de
1,2-1,5mm (marc i fulla) sota escala d'entrada 2(140x140cm) per
armari de comptadors. Inclou panys i claus i pintat de les portes amb
color a escollir per la D.F.

300200070

ml

PASSAMA D'ACER INOXIDABLE

Passamans de baranes d'acer inoxidable de diàmetre 40mm amb
platines de connexió a parament, fixat mecànicament.

300100315

ml

BARANA D'ACER INOX. 110 CM - ANCORADA

QUADRE DE PREUS 2
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Ud

Descripció

Preu

CAPITOL C07 FUSTERIA
TAPALU002A

m2

PEÇA REMAT PERFILERIA ALUMINI FAÇANA PLANXA

Sumbinistre i col·locació de peça de remat del mur cortina de façana,
formada amb perfileria d'alumini tipus planxa color plata, fixada als
muntants existents. Inclou petit material i maquinària per la seva
correcte col·locació.

EABG0701A

Ut

TOTAL PARTIDA.....................................

58,00

TOTAL PARTIDA.....................................

1.550,00

TOTAL PARTIDA.....................................

450,00

TOTAL PARTIDA.....................................

930,00

TOTAL PARTIDA.....................................

720,00

TOTAL PARTIDA.....................................

690,00

PORTA EXTERIOR AL.LUMINI 110X256CM

Subministre i col·locació de porta exterior d'alumini de 110x260cm,
amb sòcol d'un full apertura exterior amb vidre 4+4/10 Negra/4+4 de la
sèrie 3500 amb R.P.T. en anoditzat plata mate. amb marc de tub d'acer
galvanitzat de 50x50mm. Totalment acabat segons projecte.

PORTCORF01

Ut

SUB.COL.PORTA CORREDERA DM PINTAT 100X250CM

Subministre i col·locació de porta corredera de DM pintat amb
dimencions 100x250cm, amb color a decidir per la DF, totalment
acabada. Inclou pany i clau, i tot el petit material necessari pel seu
muntatge.

PORTCORP02

Ut

SUB.COL.PORTA CORREDERA VIDRE 158X254CM

Subministre i col·locació de porta corredera 158x254cm formada per
marc de tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit amb tancament
d'alumini "deployé" de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat
de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb
butiral de color standard, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. Totalment acabada segons projecte.

PORTCORP03

Ut

SUB.COL.PORTA PRACTICABLE VIDRE 100X254CM

Subministre i col·locació de porta practicable 100x254cm formada per
marc de tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit amb tancament
d'alumini "deployé" de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat
de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb
butiral de color standard, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. Totalment acabada segons projecte.

PORTCORP04

Ut

SUB.COL.PORTA CORREDERA VIDRE 100X254CM

Subministre i col·locació de porta corredera 100x254cm formada per
marc de tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit amb tancament
d'alumini "deployé" de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat
de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb
butiral de color standard, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. Totalment acabada segons projecte
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Ud
Ut

Descripció

Preu

SUB.COL.PORTA PRACTICABLE+FIXE VIDRE 130X254CM

Subministre i col·locació de porta practicable i amb part superior i
lateral fixe 130x254cm (80+50cm), formada per marc de tub d'acer
galvanitzat de 50x50cm, revestit amb tancament d'alumini "deployé"
de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb classificació de
resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color
standard, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Totalment acabada segons projecte.

PORTPR2P06

Ut

TOTAL PARTIDA.....................................
SUB.COL.PORTA PRACTICABLE FUSTA PINTADA 90X254CM

955,00

Subministre i col·locació de porta practicable de fusta pintada amb
dimensions 90x250cm, amb color a decidir per la DF, totalment
acabada. Inclou pany i clau, i tot el petit material necessari pel seu
muntatge.

PORTCORP07

Ut

TOTAL PARTIDA.....................................
SUB.COL.PORTA CORREDERA FUSTA PINTADA 100X260CM

395,00

Subministra i col·locació de porta corredera de fusta pintada amb
dimensions 100x250cm, amb color a decidir per la DF, totalment
acabada. Inclou sistema de tancament interior, i tot el petit material
necessari pel seu muntatge.

ARMAR002A

m2

TOTAL PARTIDA.....................................

510,00

TOTAL PARTIDA.....................................

132,00

TOTAL PARTIDA.....................................

115,00

SUB.COL.PORTA AMARI REGISTR. DM PINTAT

Subministre i col·locació de portes d'armari registrable, format per
portes amb DM pintat, amb pany i clau. Inclou tot el petit material
necessari per la seva correcte instal·lació.

TIRAD005A

Ut

TIRADOR PORTES ENTRADA

Tirador de portes d'accés a l'edifici, amb alumini color plata mate,
inclou petit material per la seva correcta fixació.

QUADRE DE PREUS 2
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CAPITOL C08 ELECTRICITAT
SUBCAPITOL C8.1 QUADRE I ESCOMESA AJUNTAMENT
C1.1.1

ML

Escomesa 400V

Subministrament, col·locació d'escomesa per a la tensió de 400 V, f ormat per
cable AFUMEX 1x50

C1.1.2

U

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

1,23
10,57

TOTAL PARTIDA.....................................

11,80

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

165,27
144,97

TOTAL PARTIDA.....................................

1.162,00

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

165,27
158,67

TOTAL PARTIDA.....................................

1.403,94

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

3,30
2,31

TOTAL PARTIDA.....................................

5,61

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

165,27
160,89

TOTAL PARTIDA.....................................

1.443,16

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

875,70
116,05

TOTAL PARTIDA.....................................

2.050,25

Quadre TMF10

Subministrament, muntatge i connexionat de quadre de TMF10 de 55 kW amb
ICP de 80A. Inclou tots els accessoris necessaris.

C1.1.3

U

Quadre centralització 4 trifàsics 400V

Subministrament, muntatge i connexionat de quadre centralització de 4
subministraments trif àsics de 400 V. Inclou tots els accessoris necessaris.

SUBCAPITOL C8.2 TRASLLAT QUADRES
C1.2.1.

ml

Escomesa 230 V

Subministrament, entubat i connexió d'escomera de 230V amb cable AFUMEX
de 16mm2.

C1.2.2.

u

Quadre centralització comptadors 230V

Subministrament, muntatge i connexionat de quadre centralització de
subministraments trif àsics de 230V. Inclou tots els accessoris necessaris.

C1.2.3

u

Trasllat de quadres d'enllumenat

Treballs de trasllat de quadres d'enllumenat. Consisteix en el desmuntat dels
quadres actuals i la col·locació en el nou emplaçament. Realització de
perllongació de totes les línies des del punt actual f ins al nou emplaçament, amb
connectors amb terminal i maniguet retràctil. Col·locació de nov a caixa de
comprov ació de terra i canaleta de 200x100.
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SUBCAPITOL C8.3 ACABATS INSTAL·LACIÓ
C1.3.1

U

Acabats de la instal·lació elèctrica de la planta altell

Treballs d'acabat de la planta altell, consistents en la col·locació de les canaletes
i cablejat pels punts de llum a sostre. Acabament de la canaleta d'endolls i
inf ormàtica en els laterals de la paret.

C1.3.2.

U

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

413,17
44,89

TOTAL PARTIDA.....................................

793,06

Repàs, marcat i comprovacions de línies, quadres i equips

Treballs de repàs, marcat de cablejats, línies i zones, a tota la instal·lació
elèctrica de l'edif ici. Completar l'etiquetat dels quadres (regletes de connexió).
Repàs de f uncionament de línies, proteccions, terra, llum, llums d'emergència i
demés elements, inclou la reparació si s'escau.

C1.3.3

U

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

232,47
19,05

TOTAL PARTIDA.....................................

336,52

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

397,60
364,80

TOTAL PARTIDA.....................................

762,40

Derivació individual cable AFUMEX 1x35mm

Subministrament, col·locació i connexionat de deriv ació indiv idual, des de
quadre de comptadors f ins a quadre general. Format per cablejat 1x35mm
AFUMEX 1000 V.

SUBCAPITOL C8.4 LLUMINÀRIES
DOWNL-220

u

Llum tipus downligth d220, 2x18W TC-D

Llum tipus dow nligth diàmetre 220,amb reflector d'alumini anoditzat,
anell d'alumin,i amb làmpades 2x18W TC-D i encastada a cel ras de
fibra mineral. Inclou Inclou formació de forat, equips, làmpades i RAAE.

APLIC-PARET

u

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

21,08
35,50

TOTAL PARTIDA.....................................

56,58

Ma d'obra..................................................

21,08

TOTAL PARTIDA.....................................

171,08

Ma d'obra..................................................

40,47

TOTAL PARTIDA.....................................

260,47

Ma d'obra..................................................

12,14

TOTAL PARTIDA.....................................

307,14

Aplic de paret

Subministrament i muntatge d'aplic de paret de Lledó Variant I S Dy namic o
similar de color gris amb làmpada de baix consum de 11 W.

LLUMPENJANT u

LLum penjat per a doble nivell de sostre

Subministrament i muntatge de lluminària de campana alumini gris
penjada de 370mm diàmetre, amb 1x35 w , làmpades i elements de
subjecció i accessoris i cablejats inclosos, tipus BMP Lithting
CDM8086o similar, a concretar amb la DF. Inclou RAAE.

FLUORPEN1

u

Lluminària penjada amb tub fluorescent 2x58 Dinamic

Subministrament i muntatge de lluminària fluorescent penjada amb
2x58 w , làmpads i elements de subjecció i accessoris i cablejats
inclosos, tipus DECORATIVA, DINAMIC LÍNEA CONTINUA de LAMP o
similar, a concretar amb la DF. Inclou RAAE.

QUADRE DE PREUS 2
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Ud
u
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Preu

Lluminària penjada amb tub fluorescent 2x58 FIL MED

Subministrament i muntatge de lluminària fluorescent penjada amb
2x58 w , làmpads i elements de subjecció i accessoris i cablejats
inclosos, tipus DECORATIVA de sobre taulell, FIL MED LC de LAMP o
similar, a concretar amb la DF. Inclou RAAE.

Ma d'obra..................................................

12,14

TOTAL PARTIDA.....................................

207,14

SENSE arrencada de paviment RIGID, DE FORMIGO o similar.
Ma d'obra..................................................
Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

0,66
0,44
0,07

TOTAL PARTIDA.....................................

1,17

SENSE arrencada de paviment flexible de mescla bituminosa
o macadam asfàltic.
Ma d'obra..................................................
Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

0,47
0,32
0,05

TOTAL PARTIDA.....................................

0,84

Ma d'obra..................................................
Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

3,05
1,47
0,27

TOTAL PARTIDA.....................................

4,79

sobre paviment de formigó de 10 cm. de gruix i de MENYS de
0.60 m. amplària, amb compresor de dos martells.
Ma d'obra..................................................
Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

7,12
3,42
0,63

TOTAL PARTIDA.....................................

11,17

BITUMINOS, de 10 cm de gruix i menys de 0.60m d'amplària,
amb mitjans mecànics.
Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

1,84
0,11

TOTAL PARTIDA.....................................

1,95

Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

7,66
0,46

TOTAL PARTIDA.....................................

8,12

Ma d'obra..................................................
Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

0,16
11,34
0,69

TOTAL PARTIDA.....................................

12,19

SUBCAPITOL C8.5 OBRA CIVIL CANALITZACIONS BT
E0943

E0944

E0206

ML

ML

M2

ASSERRAT DE JUNTES PAV.RIGID

ASSERRAT DE JUNTES PAV.FLEX.

DEMOLICIO PAVIMENT FORMIGO

de 10 cm. de GRUIX amb compressor de dos martells.

E0214

E0225

E0724

M2

M2

M3

DEMOLICIO PAVIMENT DE PANOT

DEMOLICIO PAVIMENT AGLOMERAT

CARREGA I TRANSPORT DE RUNA

amb un recorregut màxim de 10 KM, amb CAMIO de 12 T.

E0337

M3

EXCAVACIO DE RASES I POUS

en terreny de TRANSIT, amb mitjans mecànics.
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TRANSPORT DE TERRES

amb un recorregut màxim de 20 km, amb CAMIO de 12T.

E1245

Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

5,28
0,32

TOTAL PARTIDA.....................................

5,60

Ma d'obra..................................................
Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

0,70
0,04
2,61

TOTAL PARTIDA.....................................

3,35

Ma d'obra..................................................
Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

0,35
0,02
0,27

TOTAL PARTIDA.....................................

4,76

HM-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40mm, abocat des de camió.
Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

4,00
88,14

TOTAL PARTIDA.....................................

92,14

de l'existència de CONDUCCIONS ELECTRIQUES SOTERRADES, de 0.20 d'amplada, col.locada.
Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

0,16
0,35

TOTAL PARTIDA.....................................

0,51

de RASES i POUS amb TERRA SEL.LECCIONADA procedent
de l'excavació, en tongades de 25 cm. com a màxim, amb compactació del 95% PM.
Ma d'obra..................................................
Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

7,63
10,70
1,10

TOTAL PARTIDA.....................................

19,43

amb parets de 15 cm. de gruix de formigó HM-20 i solera de
maó calat sobre llit de sorra.
Ma d'obra..................................................
Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

19,15
2,28
23,91

TOTAL PARTIDA.....................................

45,34

de FOSA GRISA, per a pericó o troneta de serveis, de 25 kg de
pes, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4/165 l
Ma d'obra..................................................
Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

12,53
0,03
44,24

TOTAL PARTIDA.....................................

56,80

ML

DOBLE TUB PVC CORRUGAT 80

muntat com a canalització soterrada, amb filferro interior.

E1265

ml

TUB PVC FLEXIBLE CORRUGAT 160

muntat com a canalització soterrada, amb f ilf erro interior.

E0810

E1965

E0315

E1201

E1206

M3

ML

M3

U

U

FORMIGO PER A RASES I POUS

CINTA DE PLASTIC D'AVIS

REBLIMENT I PICONATGE

PERICO DE 38X38X55

BASTIMENT I TAPA 420x420x40
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BASE DE FORMIGO HM-20

, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, reglejat.

E0916

E0967

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

10,02
91,09

TOTAL PARTIDA.....................................

101,11

mescla bituminosa en calent de composició densa(tipus
D-12) amb granulat
granític, estesa i compactada al 98%
de l'assaig marshall.
Ma d'obra..................................................
Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

3,46
6,66
48,08

TOTAL PARTIDA.....................................

58,20

i 8 cm de gruix, de formigó, de color GRIS, de forma rectangular, tipus 1, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliments de sorra fina i compactació del paviment acabat
Ma d'obra..................................................
Maquinaria ...............................................
Materials...................................................

5,10
0,20
20,57

TOTAL PARTIDA.....................................

25,87

T

M2

MESCLA BITUMINOSA TIPUS D-12

PAVIMENT DE LLAMBORDINS 18x12

SUBCAPITOL C8.6 TREBALLS DE DISTRIBUÏDORA ELÈCTRICA
C1.6.1.

u

Treballs de modificicació de la xarxa de distribució elèctrica

pel nou ajuntament. Consistent en donar subministrament a 400 V al nou edif ici
(55 kW) i el quadre d'EP de 400 V i al quadre de 230V. Inclou els treballs de
conv ersió def initiv a de línia de distribució de 230V que antigament anav a
grapada a f açana de l'antic edif ici i que ara està prov isionalment grapada a
f açana v eïna. Aquesta línia serà de 240mm Al. Inclou terminacions i
desmuntatge de línia prov isional. Segons pto. 286/1 de distribuïdora Bassols
Energia, SA.

TOTAL PARTIDA.....................................

1.668,85
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CAPITOL C09 CLIMATITZACIÓ
9.1

U

Posada en marxa de la instal·lació de climatització

Posada en marxa de la instal·lació de climatització i recuperació de calor. Inclou
la prov a d'estanqueïtat, detecció de possibles f ugues i la reparació, la recàrrega
de gas R410A, les prov es de f uncionament, programació i traspàs de
coneixements del sistema de f uncionament, entrega de croquis del sistema de
f uncionament i connexionat dels equips. Inclou tots elements necessaris per la
posada en marxa i f uncionament. A justif icar.

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

1.474,90
153,65

TOTAL PARTIDA.....................................

2.714,55
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CAPITOL C10 AIGUA I SANITARIS
391000020

ut

SUB/COL.ESCALFADOR ELECTRIC 50L

D'escalfador elèctric de 50 l.

390700010

390400010

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

105,98
230,03

TOTAL PARTIDA.....................................

336,01

Subministre i col·locació d'abocador de porcellana blanca
amb reixa cromada i topall de goma, model Garda de Roca.
Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

47,10
205,70

TOTAL PARTIDA.....................................

252,80

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

82,43
385,21

TOTAL PARTIDA.....................................

467,64

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

23,55
160,72

TOTAL PARTIDA.....................................

184,27

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

72,04
310,00

TOTAL PARTIDA.....................................

382,04

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

105,73
128,32

TOTAL PARTIDA.....................................

234,05

ut

ut

SUB/COL.ABOCADOR PORCELLANA C-B

SUB/COL.VATER POR.C-B CIST.BAIXA PREU ALT

Subministre i col·locació de v àter de porcellana blanca de cisterna baixa, model
DAMA SENSO de Roca o similar, de sortida v ertical, de 40.5 cm d'ample, 76.5
cm d'alt i 68.5 cm de f ons. Composat per tassa, tanc complet, seient i tapa
lacats amb xarneres d'acer inoxidable i maneguet d'ev acuació. Inclou joc de
mecanisme polsador d'interrupció v oluntària i mecanisme de f ixació.

390300020

ut

SUB/COL.LAVABO PENJAT POR.C-B 56x44 PREU ALT

Subministre i col·locació de lav abo de peu de 56x46cm de porcellana blanca,
model DAMA de Roca o similar, amb sif ó de crom amb engolidor i sobreixidor.
Inclou aixeta monocomandament, amb mecanisme economitzador d'aigua, i
suport per penjar a paret. El cabal d'aigua mínim serà de 9 litres per minut a una
pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar.

E2157LSD

ut

INSTAL·LACIO COMPLETA D'ACCESSORIS DE BANY

Instal·lació completa d'accessoris de bany. Subministre i col·locació
d'accessoris per a lavabo: 1 bobines per paper,1 mirall de
130x100cms inclòs suport, 1 dispensadors de sabó,1 suports de
caixa per a paper de w ater i accessoris complerts per lavabo de
minusvalids.

FSEFE12A

U

Connexionat de xarxa d'aigua

Treballs de connexionat de xarxa d'aigua, amb aixeta de pas general, f ins a
escomesa i comptador. Prov es de pressió i demés comprov acions.

QUADRE DE PREUS 2
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi

Ud

Descripció

Preu

CAPITOL C11 INFORMÀTICA
11.1

RAC MURAL 25u DOBLE COS
Subministrament i muntatge de RAC mural de 25 u de doble cos.

11.2

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

60,74
26,56

TOTAL PARTIDA.....................................

469,30

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

16,53
4,83

TOTAL PARTIDA.....................................

85,36

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

1,93
0,45

TOTAL PARTIDA.....................................

7,94

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

27,67
25,36

TOTAL PARTIDA.....................................

448,03

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

1,66
0,36

TOTAL PARTIDA.....................................

6,35

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

28,90
5,09

TOTAL PARTIDA.....................................

89,99

PAC CONNEXIÓ CABLES DE 24 PORTS
Connexionat amb cables de 24 ports.

11.3

CONNECTOR RJ45 CAT6 UTP
Subministrament i col·locació de terminal RJ45.

11.4

SWITCH 48 PORTS 10/100/1000+4xGb
Subministrament, muntatge i connexionat de switch de 48 ports
10/100/1000+4XGb.

11.5

CABLE CONNECTOR FTP 2m RJ45
Cable connector FTP terminal RJ45 de 2 m de longitud. Muntat, prov at.

11.6

REGLETA ENDOLLS 8 PRESES
Subministrament i cablejat de regleta d'endolls de 8 preses per a equips
inf ormàtics i racs.

QUADRE DE PREUS 2
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Codi

Ud

Descripció

Preu

CAPITOL C12 INSTAL. SEGURETAT
SUBCAPITOL C12.1 ALARMA D'INCENDIS
EM121636

u

Centr.incendis, 2 zones,indic.,2aliment.,munt.a paret

Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, no ampliable ,amb
indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i
de doble alimentació i muntada a la paret. Inclou 2 bateries de 12 V i 7
A.

EM111025

u

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

126,42
275,00

TOTAL PARTIDA.....................................

401,42

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

10,54
34,89

TOTAL PARTIDA.....................................

45,43

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

21,08
20,07

TOTAL PARTIDA.....................................
Sirenes electròniques,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

41,15

Detector fums òptic,munt.superf.

Detector de fums òptic, muntat superficialment

EM112055

u

Detector tèrm. termoveloc.,munt.superf.

Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment

EM133067

u

Una Sirena exterior de FOC i 2 sirenes interiors electròniques amb
senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior.
Inclou rètol interior.

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

21,08
165,50

TOTAL PARTIDA.....................................

186,58

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

168,56
455,60

TOTAL PARTIDA.....................................

624,16

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

10,54
0,60

TOTAL PARTIDA.....................................
Sirena elect.+senyal,protegida,muntada ext.i sirena interior

76,14

SUBCAPITOL C12.2 ALARMA D'INTRUSIÓ
EMD311A8

u

Centr.antirob.circuits,alarma,senyal llum.,munt.ext.

Central de seguretat antirobatori, microprocessada Digiplex de 8
zones ampliable a 96 amb comunicador digital per receptora,
possibilitat de 8 particions, memòria per 2048 esdeveniments. 5
teclats amb pantalla LCD i mòdul expansor de 4 zones.

TECLATALAM

u

Teclat d'alarma 32 zones

Subministrament i muntatge de teclat per a control d'alarma, amb
botons il·luminats. Connectada a centraleta.

EMD43208

u

Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de
la tapa i la separació de la paret, muntada a l'exterior. I sirena interior
de gran potència.

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

42,14
95,60

TOTAL PARTIDA.....................................

137,74

QUADRE DE PREUS 2
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Codi
EMD1AVF6

Ud
u

Descripció

Preu

Det.IR+radar,cobert.lat.<=12m,abast<=15m,munt.superfic.paret

Detector d'infraroigs i radar, combinat, amb una cobertura lateral <=12
m, amb un abast longitudinal <=15 m, muntat superficialment a la paret,
doble tecnoligia ACT o/i DDT2

EMD62623

m

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

10,54
42,30

TOTAL PARTIDA.....................................
Conductor blindat+apantallat 8x0,25mm2+2x0,75mm2,tub

52,84

Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2+2x0,75 mm2, col.locat
en tub (inclós)

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

1,08
0,52

TOTAL PARTIDA.....................................

1,60

SUBCAPITOL C12.3 EXTINTORS I RETÒLS SEGURETAT
EM31261J

u

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (muntat a 1,7m màxim part
sup.ext.) i rètol de senyalització de 297x210mm de poliestirè
flourescent, col·locat amb adhesiu.

EM31351J

u

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

8,42
59,07

TOTAL PARTIDA.....................................
Extintor manual CO2,2kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

67,49

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (muntat a 1,7m màxim part
sup.ext.) i rètol de senyalització.

RETSORT

u

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

8,42
97,76

TOTAL PARTIDA.....................................

106,18

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

2,10
0,55

TOTAL PARTIDA.....................................

9,65

Rètol sortida d'emergència amb fletxa

Rètol sortida d'emergència amb fletxa, de 297x210mm de poliestirè
flourescent, col·locat amb adhesiu.

QUADRE DE PREUS 2
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Ud
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Preu

SUBCAPITOL C12.4 CIRCUIT TANCAT DE TV
CCTVCAM

U

Càmara interior/exterior

Subministrament, muntatge i ajustatge de càmara domo amb inf rarojos HDCVI impermeable IP66 1/32 1,3Megapixels Exxmor- HD 720P (1208x720) amb sortida
dual HDCVI i estandar - lent v arif ocal 2,8-12mm 0 lux i 3 LED Array d'abast de
40m, amb transceptor 1 canal. Inclou cablejat amb cable de xarxa f ins a
grav ador.

CCTVMON

U

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

61,61
70,00

TOTAL PARTIDA.....................................

236,61

Monitor/televisor de LED de 19"

Subministrament i muntatge de monitor/telev isor LED de 19" amb entrada HDMI
i suport a paret f ix/orientable, inclou cablejat HDMI f ins a unitat grav adora CCTV.

CCTVCON

U

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

32,41
25,00

TOTAL PARTIDA.....................................

252,41

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

103,75
25,00

TOTAL PARTIDA.....................................

954,75

Gravador digital fins 8 senyal amb disc dur 1TB

Subministrament i muntatge de grav ador digital HDCVI & IP & analògc 2IP 1 CH
audio - H.264 - resolució per canal 1x720P(25FPS +15*(12FPS)/960H/D1
(25FPS) - control PTS i alarmes- sortida VGA i HDMI f ull HO amb accés IP dual
stream, amb un disc dur de 1 Tb. Inclou multiplicador de 2 seny als de v ideo 1
entrada HDMI i 2 sortides HDMI per a 2 monitors.Amb un extensor de seny al
HDMI f ins a 60 m. Fonts d'alimentació. Conf iguració del grav ador, IP, obertura
de ports, conf iguració de email, instal·lació de sof tware per a telèf on mòbil i
legalització per LPD i col·locació de rètols d'av ís.

QUADRE DE PREUS 2
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Ud
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Preu

CAPITOL C13 LEGALITZACIONS I AUTORITZACIONS
E4019

U

REDACCIO PROJECTE-CERTIFICAT BAIXA TENSIÓ

f inal d'obra per a legalització de la instalacio ELÈCTRICA, per una potència de
55 kW.

E4020

U

TOTAL PARTIDA.....................................

2.450,00

TOTAL PARTIDA.....................................

98,68

TOTAL PARTIDA.....................................

1.420,00

TOTAL PARTIDA.....................................

2.350,00

TOTAL PARTIDA.....................................

550,00

TOTAL PARTIDA.....................................

2.000,00

TAXES ENTITAT COL.LABORADORA

administrativa
C1.6.2.

u

Drets d'escomesa per a 35 kW

Drets d'escomesa, d'extensió elèctrica a pagar a la distribuïdora elèctrica per a
una contractació de 35 kW, inclou despeses de connexió i taxes a justif icar.
Inclou gestions de tramitació.

E40190

U

REDACCIO PROJECTE-CERTIFICAT CLIMATITZACIÓ

f inal d'obra per a legalització de la instalacio de CLIMATITZACIÓ, per una
potència de 55 kW.

E40150

U

Certificació i mesures de sistema informàtic

Realització de mesures de comprov ació de potència, pèrdues i v erif icació de
f uncionament de sistema inf ormàtic. Inclou la realització de la certif icació del
100% del connectors . (basat en 160 punts)

E401900

U

REDACCIÓ DE PROJECTES D'ACTIVITATS

f inal d'obra per a legalització de l'activ itat.

QUADRE DE PREUS 2
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CAPITOL C14 PINTURA
330100090

m2

PLàSTIC LLIS S/GUIX ,CORRO

De pintura plàstica llisa aplicada amb corró sobre guix, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.

330100330

330101130

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

3,29
1,54

TOTAL PARTIDA.....................................

4,83

De pintura al silicat aplicada amb corró sobre ciments o derivats.
Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

5,26
4,88

TOTAL PARTIDA.....................................

10,14

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

17,32
12,07

TOTAL PARTIDA.....................................

29,39

TOTAL PARTIDA.....................................

12,88

m2

m2

PINTURA SILICAT S/CIMENT,CORRO

ESMALT POLIURETà S/FERRO,BROTXA

De pintura a l'esmalt poliuretà aplicada amb brotxa sobre ferro o acer.
Inclou pinta previ amb pintura antioxidant

RECEPOX01

M2

SUB. I APLIC. RECOBRIMENT EPOXI

Subministre i aplicació de doble capa de resina epoxi S/D d'alta
resistència, color a escollir per la D.F. Inclou polit i aspiració de
paviment, reparació de zones malmeses amb morter epoxi i sallat de
fissures amb massilla epoxi.

QUADRE DE PREUS 2
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CAPITOL C15 RETOLACIÓ, SEGURETAT OBRA I VARIS
RETOLGEN

u

Retolació general de l'edifici

Retolació genèrica de l'edifici sobre metacrilat, amb fons de color i
anagrama/llegenda i retolació. Rètol exterior edifici, rètol de cada
planta (amb detall dels serveis), rètol ascensor, rètol interior
ascensor, finestres d'accés bombers i d'altres. Inclou disseny,
realització i muntatge.

RETOLPLA

u

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

84,28
580,00

TOTAL PARTIDA.....................................

664,28

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

84,28
185,00

TOTAL PARTIDA.....................................

269,28

TOTAL PARTIDA.....................................

4.790,40

Ma d'obra..................................................
Materials...................................................

702,42
35,00

TOTAL PARTIDA.....................................

737,42

TOTAL PARTIDA.....................................

650,00

Retolació detallada de planta

Retolació detallada de planta de les diferents dependèndies, sobre
metacrilat, amb fons de color i anagrama/llegenda. Inclou disseny,
realització i muntatge. La retolació dels lavabos serà en retlleu, sobre
la maneta (H-D).

NETVID001A

Ut

SERVEI NETEJA VIDRES I ALUMINIS EDIFICI

Servei de neteja de tots els vidres i aluminis per dins i per fora de tot
l'edifici, vidres de les escales i els vidres de l'escala i entrada
principal. Aquest servei es realitzarà mitjançant el mètode tradicional
de neteja i amb el nou sistema de perxes telescòpiques i aigua
osmotitzada per poder accedir als punts de més alçada i/o més difícil
accés. Inclou material i desplaçaments.

NETEOBRA

u

Neteja general de l'obra

Neteja general de l'obra, inclou la neteja a fons de tots els lavabos
(aparells, rajoles, miralls..), fusteries interiors, terres i zòcols i
l'exterior i entorn de l'edifici.

SEGLAV02

PA

SEGURETAT I SALUT LABORAL A L'OBRA

inclou la redacció del Pla de seguretat, tramitació administrativa,
subministrament, col·locació i manteniment de la senyalització de
l'obra en matèria de PRL, subministrament i reposició d'EPIs als
treballadors, assistència a reunions de coordinació de seguretat
entre empreses, i d'altres mesures que es determini la direcció
facultativa i la coordinació de seguretat en l'execució de l'obra. A
justificar.

EC21M

PA

OBRES NO COMPRESES, A JUSTIFI

CAR, segons quadre de preus, per OBRES NO COMPRESES
a disposició de la Direcció Facultativa.
TOTAL PARTIDA.....................................

900,00

5.4 PRESSUPOST PARCIAL
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Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi
Descripció

Quantitat

Preu EUR

Import

CAPITOL C01 OBRA DE PALETA
7010000020

m3 EXCAVACIó TERRES A CEL OBERT
M3. Excavació a cel obert de terres compactes, a màquina. Inclou transport de
terres a l'abocador controlat i les taxes pertinents.

7080000010

5,40

21,17

114,32

36,00

1,88

67,68

5,40

85,20

460,08

5,70

5,89

33,57

6,27

43,98

275,75

25,50

49,68

1.266,84

20,30

26,62

540,39

17,10

9,07

155,10

6,83

140,24

957,84

6,50

90,74

589,81

1,00

450,00

450,00

125,00

5,03

628,75

TOTAL CAPITOL C01....................................

5.540,13

m2 GEOTEXTíL 200 GR/M2
M2. Subministrament i col·locació de geotextil de 200 gr/m2.

7070000030A

m3 MATERIAL GRANULAR NEGRE 25-40MM CANTELL RODAT
M3. Estesa de material granular de color negre, de 25-40mm, amb cantell rodat,
escampat a mà.

021300010

m2 ENDERROC ENVANS CERAMICA/A MA
D'enderroc d'envans de ceràmica de totxana buida, a mà.Inclou neteja
i retirada de runes.

131000030

m2 PARET CER.TOTXANA 10x14x29 REV.
De paret de 15 cm. de totxana de 10x14x29 cm., aferrat amb morter
M-5a, per revestir.

131000090

m2 PARET CER.MAÓ PERF. 10x14x29 REV.
De paret de 15 cm. de maó perforat de 10x14x29 cm., aferrat amb morter M-5a, per revestir.

230212040

m2 ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:1:7
D'arrebossat de parets, a 3 m d'alçària com a màxim, amb morter de
calç grassa i ciment portlant 1:1:7 (M-5b) a bon ull i amb acabat remolinat per exteriors.

230532050

m2 REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT TERRATZO
Rebaixat, polit i abrillantat de paviments de terratzo.

230711190

m2 APLACAT PARAMENT VERT. EXT. BASSALT
Aplacat de parament vertical exterior de bassalt de Castellfollit de la Roca,
acabat flamejat,de 2 cm de gruix, amb peces col.locades a la valenciana amb
morter M-5a. S'inclou rejuntat amb beurada de ciment de color.

G0801030

m2 LLOSA ESCALA HA-25-IIa,B500SD,NV
De llosa d'escala de 15 cm de gruix de formigó HA-25-B-12-IIa, encofrada amb
tauler per a revestir i, amb acer B-500-SD. Inclou la formació de graons.

REPSES01

pa

REPASSOS ACABATS ESTRUCTURA FORMIGÓ VIST

Repassos als paraments verticals i horitzontals de formigó vist, per tal
d'extreure petites particules d'encofrat i lliscar superfícies rugoses. Inclou petit
material necessari per la correcte execució.

220100010

m2 AJUTS PALETA/M2 INST.
Ajuts de paleteria a instal.lacions per m2. construït.

PRESSUPOST
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Descripció

Quantitat

Preu EUR

Import

CAPITOL C02 COBERTA
E7C2F533

m

REMAT CORONAMENTS COBERTA

Remat cobertra amb planxa d'alumini de 0,82mm de gruix, preformada i 80cm de
desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou part
proporcional de desmuntatge d'elements de protecció, subjectats al forjat.

LINVID001

ut

93,00

27,20

2.529,60

1,00

874,00

874,00

8,00

32,50

260,00

1,00

380,00

380,00

TOTAL CAPITOL C02....................................

4.043,60

SUB.COL.LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL

Subministre i col·locació de línia de vida (16ml) horitzontal fixe (acer inox.)
formada per dos punts de fixació final, cable tensor i material de fixació. Inclou
camió grua per la seguretat del treball a alçada.

CAREMET01

ut

REPÀS CARANER COBERTA

Arrencada del carener acual enganxat amb regle de fusta, substitució per
regle metàl·lic i acabat del coronament amb panell de planxa d'alumini amb
fixacions mecàniques i un desevolupament de 80cm.

220100010A

pa

AJUDES DE PALETA REMATS COBERTA

Ajuts de paleteria a refer desperfectes de coberta, subjecció de caraner,
teules trencades, i zona finestre bany.

PRESSUPOST
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Import

CAPITOL C05 REVESTIMENTS
230612010

m2 ENRAJ.CER.ESM.F.PETIT C.COLA
Enrajolat de parament vertical amb rajola ceràmica esmaltada serigrafiada, amb
peces de formats petits (10x10cm, 15x15cm, 20x20cm...), col·locades amb
ciment cola o pasta adhesiva especial guix, amb llana dentada sobre plaques
de cartro guix. S'inclou reajuntat amb beurada de ciment de color.

230533020

ml

12,00

37,95

455,40

8,70

6,88

59,86

15,00

39,91

598,65

11,16

7,68

85,71

46,25

40,34

1.865,73

12,75

105,00

1.338,75

31,79

8,36

265,76

21,70

45,00

976,50

SÒCOL TERRATZO COL. C.COLA

Sòcol de terratzo de 7cm d'alçària, del tipus gra mitjà, gros o microgrà,
col·locat amb ciment cola o pasta adhesiva. S'inclou reajuntat amb beurada de ciment de color.

230531020

m2 PAV.TERRATZO GRA MITJÀ 40x40 A TRUC
Paviment de terratzo amb gra mitjà, peces de 40x40 cm, col·locades a
truc de maceta amb morter mixte de calç grassa i ciment portlant
1:2:10 (M-2,5b). S'inclou reajuntat amb beurada de ciment de color.
Es classificaran els paviments en funció de la seva relliscositat, valor
de resistència al lliscament que es determinarà mitjançant l'assaig del
pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del sòl.

E93A14E0

m2 RECRESCUDA SUPORT PAV. 4CM MORTER
Recrescuda del suport de paviments, de 4cm de gruix, amb morter de ciment
1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclou part proporcional serrat i
arrencada de paviment asfàltic per tal de deixar ben acabat el remat.

060300010

m2 PAVIMENT FORMIGÓ IMPRÈS 12cm
De paviment de formigó imprès, format per capa de formigó en massa, de ciment portland HM-20-B-20-I, de 12 cm. de gruix, reglejat, amb fibres de polipropilè i extensió superficial de capa de rodadura (pols de
color) amb propietats de desencofrant del motlle de formació de l'estampat a realitzar. Tipus d'estampats d'acabat: paviment romà, lloseta d'espiga, pedra desconcertada, sardinell, imitació de tova o pissarra, llambordes...
La realització del paviment imprès es farà amb pastilles d'una superfície màxima de 45m2.

E9B212HK

m2 PAV.PEDRA ARTIFICIAL GRAONS
Subministre i col·locació de paviment de peces de pedra artificial iguals als
graons existents, de 20mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locades a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

230110020

m2 ENGUIXAT VERTICAL BON ULL, MANUAL
D'enguixat manual a bon ull de paraments verticals , a 3 m d'alçària
com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix blanc YF, inclosa
formació d'angles vius.

230460010

m2 FALS SOSTRE PERFILS "U" ACER FIX.MEC.
Fals sostre format per perfis en "U" de 40x40x40mm d'acer fixats
mecanicament a subestructura formada per tubs d'acer fixats mecanicament a
subestructura formada per tub d'acer de 40x40 amb muntatns verticals fixats
al sostre. Tot l'acer pintat a l'esmalt sintètic amb una capa de protecció
antioxidant i dues d'acabat.

PRESSUPOST
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi
Descripció
PAVEXT05

ml

Quantitat

Preu EUR

Import

COL·LOCACIÓ PAV. PEDRA ARTF. EXT. 30CM

Col·locaió amb morter de ciment 1:4 de paviment amb pedra artificial exterior de
30cm d'amplada, remat paviment existent.

ANGREM02

ml

2,50

75,00

187,50

5,00

12,00

60,00

81,50

18,90

1.540,35

23,00

3,00

69,00

TOTAL CAPITOL C05....................................

7.503,21

PERFL "L" ALUMINI REMAT PARET ESCALA PSSOT

Subministre i col·locació de peça de remat amb alumini, perfil "L" 3+3cm, inclou
petit material per la seva correcte fixació.

REMPER254

ml

REMAT PERIMETRAL ALUMINI PER FALS SOSTRE 40CM

Subministre i col·locació de peces de remat d'alumini color plata al perimetre del
fals sostre, format per planxa plegada de 40cm de desenvolupament amb 4
plecs, inclou petit material per la seva correcte fixació.

SOCOLAL

ml

COL·LOCACIÓ SÒCOL D'ALUMINI

Col·locació de sòcol d'alumini, a paret de cartroguix. Inclou petit material per la
correcte fixació.

PRESSUPOST
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi
Descripció

Quantitat

Preu EUR

Import

CAPITOL C06 SERRALLERIA
E1207

U

BASTIMENT I TAPA 620x620x40

de FOSA GRISA, per a pericó o troneta de serveis, de 52 kg de pes,
col.locat amb morter mixt 1:0.5:4/165 l

POR3452A

ut

2,00

90,90

181,80

2,00

430,00

860,00

55,00

40,21

2.211,55

5,00

225,40

1.127,00

TOTAL CAPITOL C06....................................

4.380,35

PORTA METAL·LICA COMPTADORS 140X140CM

Subministrament i col·locació de portes de xapa galvanitzada de 1,2-1,5mm
(marc i fulla) sota escala d'entrada 2(140x140cm) per armari de comptadors.
Inclou panys i claus i pintat de les portes amb color a escollir per la D.F.

300200070

ml

PASSAMA D'ACER INOXIDABLE

Passamans de baranes d'acer inoxidable de diàmetre 40mm amb platines de
connexió a parament, fixat mecànicament.

300100315

ml

BARANA D'ACER INOX. 110 CM - ANCORADA

De subministrament i col.locació de barana horitzontal o inclinada d'acer inoxidable, de 110 cm d'alçada, formada per brèndoles verticals disposades cada 10 cm. (no escalable), ancorada, per tenir una resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal.

PRESSUPOST
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi
Descripció

Quantitat

Preu EUR

Import

CAPITOL C07 FUSTERIA
TAPALU002A

m2 PEÇA REMAT PERFILERIA ALUMINI FAÇANA PLANXA
Sumbinistre i col·locació de peça de remat del mur cortina de façana, formada
amb perfileria d'alumini tipus planxa color plata, fixada als muntants existents.
Inclou petit material i maquinària per la seva correcte col·locació.

EABG0701A

Ut

8,00

58,00

464,00

1,00

1.550,00

1.550,00

1,00

450,00

450,00

1,00

930,00

930,00

1,00

720,00

720,00

1,00

690,00

690,00

2,00

955,00

1.910,00

PORTA EXTERIOR AL.LUMINI 110X256CM

Subministre i col·locació de porta exterior d'alumini de 110x260cm, amb sòcol
d'un full apertura exterior amb vidre 4+4/10 Negra/4+4 de la sèrie 3500 amb
R.P.T. en anoditzat plata mate. amb marc de tub d'acer galvanitzat de 50x50mm.
Totalment acabat segons projecte.

PORTCORF01

Ut

SUB.COL.PORTA CORREDERA DM PINTAT 100X250CM

Subministre i col·locació de porta corredera de DM pintat amb dimencions
100x250cm, amb color a decidir per la DF, totalment acabada. Inclou pany i
clau, i tot el petit material necessari pel seu muntatge.

PORTCORP02

Ut

SUB.COL.PORTA CORREDERA VIDRE 158X254CM

Subministre i col·locació de porta corredera 158x254cm formada per marc de
tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit amb tancament d'alumini "deployé"
de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat
de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color standard, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Totalment acabada segons projecte.

PORTCORP03

Ut

SUB.COL.PORTA PRACTICABLE VIDRE 100X254CM

Subministre i col·locació de porta practicable 100x254cm formada per marc de
tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit amb tancament d'alumini "deployé"
de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat
de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color standard, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Totalment acabada segons projecte.

PORTCORP04

Ut

SUB.COL.PORTA CORREDERA VIDRE 100X254CM

Subministre i col·locació de porta corredera 100x254cm formada per marc de
tub d'acer galvanitzat de 50x50cm, revestit amb tancament d'alumini "deployé"
de 28-75-30-20. Inclou vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat
de lluna incolora, de 5+5mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral de color standard, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Totalment acabada segons projecte

PORTPR2P05

Ut

SUB.COL.PORTA PRACTICABLE+FIXE VIDRE 130X254CM

Subministre i col·locació de porta practicable i amb part superior i lateral fixe
130x254cm (80+50cm), formada per marc de tub d'acer galvanitzat de
50x50cm, revestit amb tancament d'alumini "deployé" de 28-75-30-20. Inclou
vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de
5+5mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A,
unides amb butiral de color standard, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini. Totalment acabada segons projecte.

PORTPR2P06

Ut

SUB.COL.PORTA PRACTICABLE FUSTA PINTADA 90X254CM

Subministre i col·locació de porta practicable de fusta pintada amb dimensions
90x250cm, amb color a decidir per la DF, totalment acabada. Inclou pany i clau,
i tot el petit material necessari pel seu muntatge.

PRESSUPOST
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi
Descripció

PORTCORP07

Ut

Quantitat

Preu EUR

Import

1,00

395,00

395,00

1,00

510,00

510,00

13,70

132,00

1.808,40

3,00

115,00

345,00

TOTAL CAPITOL C07....................................

9.772,40

SUB.COL.PORTA CORREDERA FUSTA PINTADA 100X260CM

Subministra i col·locació de porta corredera de fusta pintada amb dimensions
100x250cm, amb color a decidir per la DF, totalment acabada. Inclou sistema de
tancament interior, i tot el petit material necessari pel seu muntatge.

ARMAR002A

m2 SUB.COL.PORTA AMARI REGISTR. DM PINTAT
Subministre i col·locació de portes d'armari registrable, format per portes amb
DM pintat, amb pany i clau. Inclou tot el petit material necessari per la seva
correcte instal·lació.

TIRAD005A

Ut

TIRADOR PORTES ENTRADA

Tirador de portes d'accés a l'edifici, amb alumini color plata mate, inclou petit
material per la seva correcta fixació.

PRESSUPOST
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi
Descripció

Quantitat

Preu EUR

Import

CAPITOL C08 ELECTRICITAT
SUBCAPITOL C8.1 QUADRE I ESCOMESA AJUNTAMENT
C1.1.1

ML Escomesa 400V
Subministrament, col·locació d'escomesa per a la tensió de 400 V, f ormat per cable
AFUMEX 1x50

C1.1.2

U

100,00

11,80

1.180,00

1,00

1.162,00

1.162,00

1,00

1.403,94

1.403,94

TOTAL SUBCAPITOL C8.1 ....................................

3.745,94

Quadre TMF10

Subministrament, muntatge i connexionat de quadre de TMF10 de 55 kW amb ICP de 80A.
Inclou tots els accessoris necessaris.

C1.1.3

U

Quadre centralització 4 trifàsics 400V

Subministrament, muntatge i connexionat de quadre centralització de 4 subministraments
trif àsics de 400 V. Inclou tots els accessoris necessaris.

SUBCAPITOL C8.2 TRASLLAT QUADRES
C1.2.1.

ml

Escomesa 230 V

Subministrament, entubat i connexió d'escomera de 230V amb cable AFUMEX de 16mm2.

C1.2.2.

u

100,00

5,61

561,00

1,00

1.443,16

1.443,16

1,00

2.050,25

2.050,25

TOTAL SUBCAPITOL C8.2 ....................................

4.054,41

Quadre centralització comptadors 230V

Subministrament, muntatge i connexionat de quadre centralització de subministraments
trif àsics de 230V. Inclou tots els accessoris necessaris.

C1.2.3

u

Trasllat de quadres d'enllumenat

Treballs de trasllat de quadres d'enllumenat. Consisteix en el desmuntat dels quadres
actuals i la col·locació en el nou emplaçament. Realització de perllongació de totes les
línies des del punt actual f ins al nou emplaçament, amb connectors amb terminal i
maniguet retràctil. Col·locació de nov a caixa de comprov ació de terra i canaleta de
200x100.

PRESSUPOST
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi
Descripció

Quantitat

Preu EUR

Import

1,00

793,06

793,06

1,00

336,52

336,52

1,00

762,40

762,40

TOTAL SUBCAPITOL C8.3 ....................................

1.891,98

SUBCAPITOL C8.3 ACABATS INSTAL·LACIÓ
C1.3.1

U

Acabats de la instal·lació elèctrica de la planta altell

Treballs d'acabat de la planta altell, consistents en la col·locació de les canaletes i cablejat
pels punts de llum a sostre. Acabament de la canaleta d'endolls i inf ormàtica en els laterals
de la paret.

C1.3.2.

U

Repàs, marcat i comprovacions de línies, quadres i equips

Treballs de repàs, marcat de cablejats, línies i zones, a tota la instal·lació elèctrica de
l'edif ici. Completar l'etiquetat dels quadres (regletes de connexió). Repàs de f uncionament
de línies, proteccions, terra, llum, llums d'emergència i demés elements, inclou la reparació
si s'escau.

C1.3.3

U

Derivació individual cable AFUMEX 1x35mm

Subministrament, col·locació i connexionat de deriv ació indiv idual, des de quadre de
comptadors f ins a quadre general. Format per cablejat 1x35mm AFUMEX 1000 V.

SUBCAPITOL C8.4 LLUMINÀRIES
DOWNL-220

u

Llum tipus downligth d220, 2x18W TC-D

Llum tipus dow nligth diàmetre 220,amb reflector d'alumini anoditzat, anell
d'alumin,i amb làmpades 2x18W TC-D i encastada a cel ras de fibra mineral.
Inclou Inclou formació de forat, equips, làmpades i RAAE.

APLIC-PARET

u

2,00

56,58

113,16

7,00

171,08

1.197,56

7,00

260,47

1.823,29

3,00

307,14

921,42

9,00

207,14

1.864,26

TOTAL SUBCAPITOL C8.4 ....................................

5.919,69

Aplic de paret

Subministrament i muntatge d'aplic de paret de Lledó Variant I S Dy namic o similar de color
gris amb làmpada de baix consum de 11 W.

LLUMPENJANT u

LLum penjat per a doble nivell de sostre

Subministrament i muntatge de lluminària de campana alumini gris penjada de
370mm diàmetre, amb 1x35 w , làmpades i elements de subjecció i accessoris i
cablejats inclosos, tipus BMP Lithting CDM8086o similar, a concretar amb la DF.
Inclou RAAE.

FLUORPEN1

u

Lluminària penjada amb tub fluorescent 2x58 Dinamic

Subministrament i muntatge de lluminària fluorescent penjada amb 2x58 w ,
làmpads i elements de subjecció i accessoris i cablejats inclosos, tipus
DECORATIVA, DINAMIC LÍNEA CONTINUA de LAMP o similar, a concretar amb
la DF. Inclou RAAE.

FLUORPEN2

u

Lluminària penjada amb tub fluorescent 2x58 FIL MED

Subministrament i muntatge de lluminària fluorescent penjada amb 2x58 w ,
làmpads i elements de subjecció i accessoris i cablejats inclosos, tipus
DECORATIVA de sobre taulell, FIL MED LC de LAMP o similar, a concretar amb
la DF. Inclou RAAE.

PRESSUPOST
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi
Descripció

Quantitat

Preu EUR

Import

18,00

1,17

21,06

48,00

0,84

40,32

2,40

4,79

11,50

2,40

11,17

26,81

15,20

1,95

29,64

2,19

8,12

17,78

20,00

12,19

243,80

19,30

5,60

108,08

28,00

3,35

93,80

108,00

4,76

514,08

11,76

92,14

1.083,57

50,00

0,51

25,50

3,92

19,43

76,17

SUBCAPITOL C8.5 OBRA CIVIL CANALITZACIONS BT
E0943

ML ASSERRAT DE JUNTES PAV.RIGID
SENSE arrencada de paviment RIGID, DE FORMIGO o similar.

E0944

ML ASSERRAT DE JUNTES PAV.FLEX.
SENSE arrencada de paviment flexible de mescla bituminosa o macadam asfàltic.

E0206

M2 DEMOLICIO PAVIMENT FORMIGO
de 10 cm. de GRUIX amb compressor de dos martells.

E0214

M2 DEMOLICIO PAVIMENT DE PANOT
sobre paviment de formigó de 10 cm. de gruix i de MENYS de 0.60 m.
amplària, amb compresor de dos martells.

E0225

M2 DEMOLICIO PAVIMENT AGLOMERAT
BITUMINOS, de 10 cm de gruix i menys de 0.60m d'amplària, amb mitjans mecànics.

E0724

M3 CARREGA I TRANSPORT DE RUNA
amb un recorregut màxim de 10 KM, amb CAMIO de 12 T.

E0337

M3 EXCAVACIO DE RASES I POUS
en terreny de TRANSIT, amb mitjans mecànics.

E0707

M3 TRANSPORT DE TERRES
amb un recorregut màxim de 20 km, amb CAMIO de 12T.

E1245

ML DOBLE TUB PVC CORRUGAT 80
muntat com a canalització soterrada, amb filferro interior.

E1265

ml

TUB PVC FLEXIBLE CORRUGAT 160

muntat com a canalització soterrada, amb f ilf erro interior.

E0810

M3 FORMIGO PER A RASES I POUS
HM-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40mm, abocat des de camió.

E1965

ML CINTA DE PLASTIC D'AVIS
de l'existència de CONDUCCIONS ELECTRIQUES SOTERRADES, de
0.20 d'amplada, col.locada.

E0315

M3 REBLIMENT I PICONATGE
de RASES i POUS amb TERRA SEL.LECCIONADA procedent de l'excavació, en tongades de 25 cm. com a màxim, amb compactació del
95% PM.

E1201

U

PERICO DE 38X38X55

amb parets de 15 cm. de gruix de formigó HM-20 i solera de maó calat
sobre llit de sorra.

PRESSUPOST
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi
Descripció

E1206

U

Quantitat

Preu EUR

Import

2,00

45,34

90,68

2,00

56,80

113,60

2,04

101,11

206,26

0,96

58,20

55,87

2,40

25,87

62,09

TOTAL SUBCAPITOL C8.5 ....................................

2.820,61

BASTIMENT I TAPA 420x420x40

de FOSA GRISA, per a pericó o troneta de serveis, de 25 kg de pes,
col.locat amb morter mixt 1:0.5:4/165 l

E1038

M3 BASE DE FORMIGO HM-20
, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, reglejat.

E0916

T

MESCLA BITUMINOSA TIPUS D-12

mescla bituminosa en calent de composició densa(tipus D-12) amb granulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.

E0967

M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS 18x12
i 8 cm de gruix, de formigó, de color GRIS, de forma rectangular, tipus
1, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliments de sorra fina i
compactació del paviment acabat

SUBCAPITOL C8.6 TREBALLS DE DISTRIBUÏDORA ELÈCTRICA
C1.6.1.

u

Treballs de modificicació de la xarxa de distribució elèctrica

pel nou ajuntament. Consistent en donar subministrament a 400 V al nou edif ici (55 kW) i el
quadre d'EP de 400 V i al quadre de 230V. Inclou els treballs de conv ersió def initiv a de
línia de distribució de 230V que antigament anav a grapada a f açana de l'antic edif ici i que
ara està prov isionalment grapada a f açana v eïna. Aquesta línia serà de 240mm Al. Inclou
terminacions i desmuntatge de línia prov isional. Segons pto. 286/1 de distribuïdora Bassols
Energia, SA.

1,00

1.668,85

1.668,85

TOTAL SUBCAPITOL C8.6 ....................................

1.668,85

TOTAL CAPITOL C08....................................

20.101,48

PRESSUPOST
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi
Descripció

Quantitat

Preu EUR

Import

CAPITOL C09 CLIMATITZACIÓ
9.1

U

Posada en marxa de la instal·lació de climatització

Posada en marxa de la instal·lació de climatització i recuperació de calor. Inclou la prov a
d'estanqueïtat, detecció de possibles f ugues i la reparació, la recàrrega de gas R410A, les
prov es de f uncionament, programació i traspàs de coneixements del sistema de
f uncionament, entrega de croquis del sistema de f uncionament i connexionat dels equips.
Inclou tots elements necessaris per la posada en marxa i f uncionament. A justif icar.

1,00

2.714,55

2.714,55

TOTAL CAPITOL C09....................................

2.714,55

PRESSUPOST
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi
Descripció

Quantitat

Preu EUR

Import

1,00

336,01

336,01

1,00

252,80

252,80

1,00

467,64

467,64

1,00

184,27

184,27

1,00

382,04

382,04

1,00

234,05

234,05

TOTAL CAPITOL C10....................................

1.856,81

CAPITOL C10 AIGUA I SANITARIS
391000020

ut

SUB/COL.ESCALFADOR ELECTRIC 50L

D'escalfador elèctric de 50 l.

390700010

ut

SUB/COL.ABOCADOR PORCELLANA C-B

Subministre i col·locació d'abocador de porcellana blanca amb reixa cromada i topall de goma, model Garda de Roca.

390400010

ut

SUB/COL.VATER POR.C-B CIST.BAIXA PREU ALT

Subministre i col·locació de v àter de porcellana blanca de cisterna baixa, model DAMA
SENSO de Roca o similar, de sortida v ertical, de 40.5 cm d'ample, 76.5 cm d'alt i 68.5 cm
de f ons. Composat per tassa, tanc complet, seient i tapa lacats amb xarneres d'acer
inoxidable i maneguet d'ev acuació. Inclou joc de mecanisme polsador d'interrupció
v oluntària i mecanisme de f ixació.

390300020

ut

SUB/COL.LAVABO PENJAT POR.C-B 56x44 PREU ALT

Subministre i col·locació de lav abo de peu de 56x46cm de porcellana blanca, model DAMA
de Roca o similar, amb sif ó de crom amb engolidor i sobreixidor. Inclou aixeta
monocomandament, amb mecanisme economitzador d'aigua, i suport per penjar a paret. El
cabal d'aigua mínim serà de 9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització
superior a 1 bar.

E2157LSD

ut

INSTAL·LACIO COMPLETA D'ACCESSORIS DE BANY

Instal·lació completa d'accessoris de bany. Subministre i col·locació
d'accessoris per a lavabo: 1 bobines per paper,1 mirall de 130x100cms inclòs
suport, 1 dispensadors de sabó,1 suports de caixa per a paper de w ater i
accessoris complerts per lavabo de minusvalids.

FSEFE12A

U

Connexionat de xarxa d'aigua

Treballs de connexionat de xarxa d'aigua, amb aixeta de pas general, f ins a escomesa i
comptador. Prov es de pressió i demés comprov acions.

PRESSUPOST
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Codi
Descripció

Quantitat

Preu EUR

Import

1,00

469,30

469,30

10,00

85,36

853,60

160,00

7,94

1.270,40

3,00

448,03

1.344,09

160,00

6,35

1.016,00

1,00

89,99

89,99

TOTAL CAPITOL C11....................................

5.043,38

CAPITOL C11 INFORMÀTICA
11.1

RAC MURAL 25u DOBLE COS
Subministrament i muntatge de RAC mural de 25 u de doble cos.

11.2

PAC CONNEXIÓ CABLES DE 24 PORTS
Connexionat amb cables de 24 ports.

11.3

CONNECTOR RJ45 CAT6 UTP
Subministrament i col·locació de terminal RJ45.

11.4

SWITCH 48 PORTS 10/100/1000+4xGb
Subministrament, muntatge i connexionat de switch de 48 ports 10/100/1000+4XGb.

11.5

CABLE CONNECTOR FTP 2m RJ45
Cable connector FTP terminal RJ45 de 2 m de longitud. Muntat, prov at.

11.6

REGLETA ENDOLLS 8 PRESES
Subministrament i cablejat de regleta d'endolls de 8 preses per a equips inf ormàtics i racs.
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Codi
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Quantitat

Preu EUR

Import

1,00

401,42

401,42

6,00

45,43

272,58

2,00

41,15

82,30

1,00

186,58

186,58

TOTAL SUBCAPITOL C12.1 ..................................

942,88

CAPITOL C12 INSTAL. SEGURETAT
SUBCAPITOL C12.1 ALARMA D'INCENDIS
EM121636

u

Centr.incendis, 2 zones,indic.,2aliment.,munt.a paret

Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, no ampliable ,amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i
muntada a la paret. Inclou 2 bateries de 12 V i 7 A.

EM111025

u

Detector fums òptic,munt.superf.

Detector de fums òptic, muntat superficialment

EM112055

u

Detector tèrm. termoveloc.,munt.superf.

Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment

EM133067

u

Sirenes electròniques,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

Una Sirena exterior de FOC i 2 sirenes interiors electròniques amb senyal
lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior. Inclou rètol
interior.

SUBCAPITOL C12.2 ALARMA D'INTRUSIÓ
EMD311A8

u

Centr.antirob.circuits,alarma,senyal llum.,munt.ext.

Central de seguretat antirobatori, microprocessada Digiplex de 8 zones
ampliable a 96 amb comunicador digital per receptora, possibilitat de 8
particions, memòria per 2048 esdeveniments. 5 teclats amb pantalla LCD i
mòdul expansor de 4 zones.

TECLATALAM

u

1,00

624,16

624,16

2,00

76,14

152,28

1,00

137,74

137,74

9,00

52,84

475,56

150,00

1,60

240,00

TOTAL SUBCAPITOL C12.2 ..................................

1.629,74

Teclat d'alarma 32 zones

Subministrament i muntatge de teclat per a control d'alarma, amb botons
il·luminats. Connectada a centraleta.

EMD43208

u

Sirena elect.+senyal,protegida,muntada ext.i sirena interior

Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i
la separació de la paret, muntada a l'exterior. I sirena interior de gran potència.

EMD1AVF6

u

Det.IR+radar,cobert.lat.<=12m,abast<=15m,munt.superfic.paret

Detector d'infraroigs i radar, combinat, amb una cobertura lateral <=12 m, amb
un abast longitudinal <=15 m, muntat superficialment a la paret, doble tecnoligia
ACT o/i DDT2

EMD62623

m

Conductor blindat+apantallat 8x0,25mm2+2x0,75mm2,tub

Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2+2x0,75 mm2, col.locat en tub
(inclós)
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SUBCAPITOL C12.3 EXTINTORS I RETÒLS SEGURETAT
EM31261J

u

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (muntat a 1,7m màxim part sup.ext.) i
rètol de senyalització de 297x210mm de poliestirè flourescent, col·locat amb
adhesiu.

EM31351J

u

6,00

67,49

404,94

1,00

106,18

106,18

15,00

9,65

144,75

TOTAL SUBCAPITOL C12.3 ..................................

655,87

Extintor manual CO2,2kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (muntat a 1,7m màxim part sup.ext.) i
rètol de senyalització.

RETSORT

u

Rètol sortida d'emergència amb fletxa

Rètol sortida d'emergència amb fletxa, de 297x210mm de poliestirè flourescent,
col·locat amb adhesiu.

SUBCAPITOL C12.4 CIRCUIT TANCAT DE TV
CCTVCAM

U

Càmara interior/exterior

Subministrament, muntatge i ajustatge de càmara domo amb inf rarojos HDCVI impermeable IP66 1/32 1,3Megapixels Exxmor- HD 720P (1208x720) amb sortida dual
HDCVI i estandar - lent v arif ocal 2,8-12mm 0 lux i 3 LED Array d'abast de 40m, amb
transceptor 1 canal. Inclou cablejat amb cable de xarxa f ins a grav ador.

CCTVMON

U

3,00

236,61

709,83

2,00

252,41

504,82

1,00

954,75

954,75

TOTAL SUBCAPITOL C12.4 ..................................

2.169,40

TOTAL CAPITOL C12....................................

5.397,89

Monitor/televisor de LED de 19"

Subministrament i muntatge de monitor/telev isor LED de 19" amb entrada HDMI i suport a
paret f ix/orientable, inclou cablejat HDMI f ins a unitat grav adora CCTV.

CCTVCON

U

Gravador digital fins 8 senyal amb disc dur 1TB

Subministrament i muntatge de grav ador digital HDCVI & IP & analògc 2IP 1 CH audio H.264 - resolució per canal 1x720P(25FPS +15*(12FPS)/960H/D1 (25FPS) - control PTS i
alarmes- sortida VGA i HDMI f ull HO amb accés IP dual stream, amb un disc dur de 1 Tb.
Inclou multiplicador de 2 seny als de v ideo 1 entrada HDMI i 2 sortides HDMI per a 2
monitors.Amb un extensor de seny al HDMI f ins a 60 m. Fonts d'alimentació. Conf iguració
del grav ador, IP, obertura de ports, conf iguració de email, instal·lació de sof tware per a
telèf on mòbil i legalització per LPD i col·locació de rètols d'av ís.
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CAPITOL C13 LEGALITZACIONS I AUTORITZACIONS
E4019

U

REDACCIO PROJECTE-CERTIFICAT BAIXA TENSIÓ

f inal d'obra per a legalització de la instalacio ELÈCTRICA, per una potència de 55 kW.

E4020

U

1,00

2.450,00

2.450,00

2,00

98,68

197,36

1,00

1.420,00

1.420,00

1,00

2.350,00

2.350,00

1,00

550,00

550,00

1,00

2.000,00

2.000,00

TOTAL CAPITOL C13....................................

8.967,36

TAXES ENTITAT COL.LABORADORA

administrativa

C1.6.2.

u

Drets d'escomesa per a 35 kW

Drets d'escomesa, d'extensió elèctrica a pagar a la distribuïdora elèctrica per a una
contractació de 35 kW, inclou despeses de connexió i taxes a justif icar. Inclou gestions de
tramitació.

E40190

U

REDACCIO PROJECTE-CERTIFICAT CLIMATITZACIÓ

f inal d'obra per a legalització de la instalacio de CLIMATITZACIÓ, per una potència de 55
kW.

E40150

U

Certificació i mesures de sistema informàtic

Realització de mesures de comprov ació de potència, pèrdues i v erif icació de f uncionament
de sistema inf ormàtic. Inclou la realització de la certif icació del 100% del connectors .
(basat en 160 punts)

E401900

U

REDACCIÓ DE PROJECTES D'ACTIVITATS

f inal d'obra per a legalització de l'activ itat.
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CAPITOL C14 PINTURA
330100090

m2 PLàSTIC LLIS S/GUIX ,CORRO
De pintura plàstica llisa aplicada amb corró sobre guix, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.

330100330

261,55

4,83

1.263,29

20,30

10,14

205,84

37,42

29,39

1.099,77

325,00

12,88

4.186,00

TOTAL CAPITOL C14....................................

6.754,90

m2 PINTURA SILICAT S/CIMENT,CORRO
De pintura al silicat aplicada amb corró sobre ciments o derivats.

330101130

m2 ESMALT POLIURETà S/FERRO,BROTXA
De pintura a l'esmalt poliuretà aplicada amb brotxa sobre ferro o acer. Inclou
pinta previ amb pintura antioxidant

RECEPOX01

M2 SUB. I APLIC. RECOBRIMENT EPOXI
Subministre i aplicació de doble capa de resina epoxi S/D d'alta resistència,
color a escollir per la D.F. Inclou polit i aspiració de paviment, reparació de
zones malmeses amb morter epoxi i sallat de fissures amb massilla epoxi.
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CAPITOL C15 RETOLACIÓ, SEGURETAT OBRA I VARIS
RETOLGEN

u

Retolació general de l'edifici

Retolació genèrica de l'edifici sobre metacrilat, amb fons de color i
anagrama/llegenda i retolació. Rètol exterior edifici, rètol de cada planta (amb
detall dels serveis), rètol ascensor, rètol interior ascensor, finestres d'accés
bombers i d'altres. Inclou disseny, realització i muntatge.

RETOLPLA

u

1,00

664,28

664,28

3,00

269,28

807,84

1,00

4.790,40

4.790,40

1,00

737,42

737,42

1,00

650,00

650,00

1,00

900,00

900,00

TOTAL CAPITOL C15....................................

8.549,94

TOTAL EUR ..................................................

90.626,00

Retolació detallada de planta

Retolació detallada de planta de les diferents dependèndies, sobre metacrilat,
amb fons de color i anagrama/llegenda. Inclou disseny, realització i muntatge.
La retolació dels lavabos serà en retlleu, sobre la maneta (H-D).

NETVID001A

Ut

SERVEI NETEJA VIDRES I ALUMINIS EDIFICI

Servei de neteja de tots els vidres i aluminis per dins i per fora de tot l'edifici,
vidres de les escales i els vidres de l'escala i entrada principal. Aquest servei
es realitzarà mitjançant el mètode tradicional de neteja i amb el nou sistema de
perxes telescòpiques i aigua osmotitzada per poder accedir als punts de més
alçada i/o més difícil accés. Inclou material i desplaçaments.

NETEOBRA

u

Neteja general de l'obra

Neteja general de l'obra, inclou la neteja a fons de tots els lavabos (aparells,
rajoles, miralls..), fusteries interiors, terres i zòcols i l'exterior i entorn de l'edifici.

SEGLAV02

PA SEGURETAT I SALUT LABORAL A L'OBRA
inclou la redacció del Pla de seguretat, tramitació administrativa,
subministrament, col·locació i manteniment de la senyalització de l'obra en
matèria de PRL, subministrament i reposició d'EPIs als treballadors, assistència
a reunions de coordinació de seguretat entre empreses, i d'altres mesures que
es determini la direcció facultativa i la coordinació de seguretat en l'execució de
l'obra. A justificar.

EC21M

PA OBRES NO COMPRESES, A JUSTIFI
CAR, segons quadre de preus, per OBRES NO COMPRESES a disposició de la Direcció Facultativa.
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RESUM DE PRESSUPOST
Acabament nou ajuntament de Castellfollit
Capitol

Resum

Import

C01
C02
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15

OBRA DE PALETA.....................................................................................
COBERTA...................................................................................................
REVESTIMENTS........................................................................................
SERRALLERIA...........................................................................................
FUSTERIA...................................................................................................
ELECTRICITAT..........................................................................................
CLIMATITZACIÓ.........................................................................................
AIGUA I SANITARIS...................................................................................
INFORMÀTICA............................................................................................
INSTAL. SEGURETAT ..............................................................................
LEGALITZACIONS I AUTORITZACIONS ...............................................
PINTURA.....................................................................................................
RETOLACIÓ, SEGURETAT OBRA I VARIS..........................................

%

5.535,80 6,11
4.043,56 4,46
7.505,05 8,28
4.380,35 4,83
10.464,46 11,55
20.509,07 22,63
2.714,55 3,00
1.856,81 2,05
5.043,38 5,57
5.397,89 5,96
7.870,24 8,68
6.754,90 7,45
8.549,94 9,43

90.626,00
5,00 % Imprevistos, a justificar, segons quadre de preus..........

TOTAL EXECUCIO MATERIAL
13,00 % Despeses Generals...........
6,00 % Benefici industrial ...............

4.531,30

95.157,30

12.370,45
5.709,44
SUMA DE G.G. + B.I.

18.079,89

BASE IMPOSABLE

113.237,19

21,00 % I.V.A. ...............

23.779,81

TOTAL PRESSUPOST CONTRATA

137.017,00

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

137.017,00

Puja el pressupost general a l´esmerada quantitat de CENT TRENTA-SET MIL DISSET EUROS.

Castellfollit de la Roca, a maig de 2016.

L'ARQUITECTA

L'ARQUITECTE TÈCNIC

L'ENGINYER TÈCNIC

Pàgina
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6.1 LLISTAT DE PLÀNOLS
1.-Situació i emplaçament
2.1.-Planta general, semisoterrani i baixa.
2.2.-Planta general, primera i segona.
2.3.-Planta general, sota-coberta i coberta.
3.-Actuacions exteriors
4.1.-Planta instal·lacions, semisoterrani
4.2.-Planta instal·lacions, planta baixa
4.3.-Planta instal·lacions, planta primera
4.4.-Planta instal·lacions, planta segona
4.5.-Planta instal·lacions, planta sota-coberta
5.-Esquema baixa tensió.
6.-Planta fusteria.
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