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1. MG Dades generals 

1. MG 1 Identificació i objecte del projecte

Projecte: Projecte Bàsic i d’Execució d’Edifici de Sala Polivalent
a l'escola Pau Vila de Parets del Vallès.

Objecte de l’encàrrec: Obra de nova construcció Ampliació

Emplaçament: Carrer Joan Manel Imbert, 39

Municipi: Parets del Vallès, comarca del Vallès Oriental

Referència cadastral: 5522001DG3052S0001MF

2. MG 2 Agents del projecte

Promotor: Nom: Ajuntament de Parets del Vallès

CIF: P0815800H

Adreça: Carrer Major 2 4, 08150 Parets del Vallès

Telèfon: 935 738 888

Arquitecte: Nom: Ramon Calonge i Vallbona, Arq. Municipal

No col legiat: 32.709

CIF: 46.567.594 T

Adreça: Carrer Major 1, 08150 Parets del Vallès

Telèfon: 935 739 999

3. MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials

Estudi topogràfic: Guillem Serra. Granollers Topografia

Estudi geotècnic: Xavier López. G2 Geologia

Projecte de telecomunicacions: No afecta

Projecte d’instal lacions
elèctriques:

AIA. Activitats Instal lacions Arquitectòniques

Projecte/es d’instal lacions
tèrmiques:

AIA. Activitats Instal lacions Arquitectòniques

Estructura Josep Maria Masanés

Certificació energètica: Enginyeria

Estudi de seguretat i salut: Ramon Calonge i Vallbona

Estudi de gestió de residus de
la construcció:

Ramon Calonge i Vallbona

Control de qualitat: Ramon Calonge i Vallbona

Activitats: Projecte d'activitats

Parets del Vallès, desembre de 2016

El PROMOTOR L’ARQUITECTE

Ajuntament de Parets del Vallès Ramon Calonge i Vallbona

4. MD Memòria Descriptiva

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

El municipi. Parets del Vallès.

Emplaçat al sud oest del Vallès Oriental, el municipi de Parets del Vallès té una extensió de 9,1 km2,
incloent hi l'enclavament de Vila rosal, entre els termes de Lliçà de Vall i Lliçà d'Amunt. Es troba a 7 km
de Granollers i a 23 km de Barcelona. La riera de Tenes travessa el municipi de nord a sud, poc abans de
desguassar al riu Besòs, mentre que a ponent passa la riera Seca, de cabal molt escàs. Els terrenys de la
vora dreta d'aquesta riera estan afectats per l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs i pertanyen a la
Generalitat.

La població està repartida en diferents nuclis: el barri antic, al voltant de l'església; l'eixample, que és el
més habitat; el barri de l'escorxador i el de Can Cerdanet, a més dels veïnats de Can Volart i Can Riera.
El poble antic està situat dalt d'un petit turó, mentre que l'eixample va sorgir els anys trenta, dins un
projecte urbanístic de traçat quadrangular.

Disposa d'una bona xarxa de comunicacions, ja que pel seu terme circulen les autopistes AP 7 de
Barcelona a la Jonquera i C 33 de Barcelona a Parets, la carretera C 17 de Barcelona a Vic, la carretera
local que du a Bigues i la comarcal de Sabadell a Granollers. Hi ha, a més, estació del ferrocarril de
Barcelona a Puigcerdà.

El Clima



 

El clima és mediterrani litoral, amb temperatures moderades que a l'hivern oscil len entre els 8 i els
12º, mentre que a l'estiu es mouen entre els 23 i els 27º de mitjana. L'alçada sobre el nivell del mar es
de 117 m.

El barri

El barri on s'ubica l'escola Pau Vila és el Barri de l'eixample, en una zona del perímetre del barri, on
s'ubiquen diversos equipaments, com l'institut IES Torre de Malla, i la residència per a gent gran Pedra
Serrada. La seva situació central dins del municipi, fa que pugui donar servei, a diversos barris.

L'emplaçament

Escola s'ubica en una de les artèries més importants del municipi, l'Avinguda Pedra del Diable, que
transcorre en direcció est oest, i que uneix dues altres vies principals, com és l'Avinguda espanya, i
l'Avinguda Catalunya. L'illa, que esta formada íntegrament per equipaments educatius, on està ubicat el
solar, es completa amb els carrers Joan Manuel Imbert, i Pau casals, per la seva part oest o sud est
respectivament.

Cal destacar la seva proximitat amb el pulmó verd constituït per sòl no urbanitzable, on s'ubiquen
varies masies, com Can serra.

El solar

El solar de l'escola Pau Vila té una superfície de 9.425 m2 amb una forma irregular. S'hi ubica l'escola i
les seves ampliacions successives que ha sofert al llarg del temps.. Limita per la seva banda Nord, amb
l'Avinguda de la Pedra del Diable, i per la seva banda est pel carrer Joan Manel Imbert. A la banda oest,
limita amb la pista esportiva de l'IES Torre de malla, i per la banda sud amb el solar on s'ubica l'edifici de
l'institut.

Actualment existeixen dos edificis connectats que corresponen al CEIP pau Vila. D'una banda l'edifici de
planta escalonada, que té una alçada de 3 plantes, a la seva banda nord i quatre a la part sud, i de
l'altre, l'ala que correspon a la part de primària, a la banda sud est de la parcel la, amb una alçada de
planta baixa. A la banda nord est s'ubica la pista esportiva polivalent.

Té una topografia amb un suau pendent, amb la seva part més alta a la part que llinda amb l'Avinguda
de la Pedra del Diable, amb una diferencia de cotes d'uns quatre metres entre la part nord, i sud de la
parcel la.

L'escola Pau Vila

Ubicada al barri de l'eixample, en un edifici de dues plantes per als alumnes de Primària i un edifici de
planta baixa annex per als alumnes d’Infantil. El pati és força gran amb una zona diferenciada per als
més petits.

• Doble línia de P3 a 6è.
• Aula d’informàtica i ordinadors a les aules d’Educació Infantil i Primària connectats en
xarxa i a Internet.
• Aula de música/audiovisuals. Aula de psicomotricitat. Aula de plàstica.
• Biblioteca escolar.
• Aules d’atenció a la diversitat.
• Sala de l’AMPA i Comissió d’ambientació.
• Servei de menjador escolar en règim de semicàtering.
• Pista poliesportiva.
• Assessorament Psicopedagògic al llarg de l’escolaritat (EAP).
• Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA): activitats extraescolars de dilluns a
divendres a la tarda i servei d’acollida al matí (barrufar) a partir de les 7.30 h.

Activitats de l'escola:

• Celebració de les festes populars lligades a les nostres tradicions (Inici de curs, Castanyada,
Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi i Fi de Curs).
• Participació de les famílies en les activitats de l’escola.
• Campanyes temes diversos (alimentació, higiene, salut, ...).
• Programa municipal d’activitats: teatre, cinema, música i piscina (aquesta activitat està
adreçada a nens i nenes de 3r de Primària).
• Pissarra digital interactiva (PDI) a totes les aules de Primària i incorporació progressiva de les
TIC a les aules d’educació infantil.

Aportacions de la direcció de l'escola

D'acord amb la informació intercanviada amb la direcció de l'escola a través de correus i en varies
reunions, la direcció a transmés les seves inquietuds i demandes, per tal de millorar l'edifici existent,
així com les aportacions efectuades al avantprojecte presentat.

Les podem resumir en els següents punts:

Reforma cuina

1. Manca d'il luminació natural a la zona de la cuina.

2. Necessitat d'espai d'emmagatzematge vinculat a la cuina neteja.

3. Deficiències en el subministra d'aigua calenta sanitària

4. Millora de l'equipament de la cuina.

Sala polivalent

5. Manca de magatzem associat a la sala polivalent per a gimnàs.

6. Previsió de zona per a penjar cordes per a escalada

7. Previsió de sistema audiovisual. Projector i Pantalla



 

8. Previsió de la instal lació per a rocodrom (búlders).

9. Previsió de sistema d'il luminació d'escenari.

10. Preocupació per la resistència i l'acabat del paviment.

Marc legal

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Text refós de la Revisió del Pla General
d'Ordenació de Parets del Vallès (TRRPGOPV), aprovat per l’Ajuntament en sessió de 13 de febrer de
2007 i aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 22 de febrer de
2007 i publicat en el D.O.G.C. núm. 4896 de 1 de juny de 2007.

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE RD. 314/2006).

Igualment el projecte executiu justificarà el compliment de la resta de normativa tècnica, d’àmbit
estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació.



 

MD 2 Descripció del projecte

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits   

La nova ampliació es planteja cap a la banda sud de la parcel la, seguint la mateixa alineació dels
edificis existents.
La seva posició permet conformar un espai plaça entre els dos edificis existents, i poder lo fer
servir per als actes de l'escola, així com endreçar i qualificar l'espai de pati.

L'edifici dóna resposta a les dues necessitats que han motivat aquesta ampliació

Millorar l'espai de cuina, per tal de funcionar amb cuiners propis.
Cal dir que l'escola estava concebuda, per a poder servir dinars als alumnes però a partir de
càtering elaborat fora de la pròpia escola. Aquesta circumstància va donar lloc a un espai de cuina,
només pensat per a servir i escalfar menjar elaborat a fora de l'escola.
Actualment el menjar escolar s'elabora dins de la pròpia escola, i per tant es requereix de l'espai
necessari per a donar servei a aquest nou requeriment que no estava contemplat en el moment de
dissenyar les actuals instal lacions de la cuina.

Necessitat d'una sala polivalent. D'acord amb els criteris de construcció dels CEIPS, que promou
la Generalitat de Catalunya, els CEIPs de dues línies, hi ha prevista una sala per a poder utilitzar de
gimnàs els dies de pluja així com a petita sala d'actes per a diverses activitat.

La sala polivalent està concebuda per a poder hi celebrar activitats diverses, tant com de petita
sala d'actes, com per a sala d'esports i activitats físiques. Els espais annexes previstos, permeten
emmagatzemar els diferents instruments per a possibilitar les diferents activitats que es puguin
dur a terme. La principal activitat prevista és la de gimnàs vinculada al currículum educatiu.

Es tracta d'un edifici en planta baixa i annex a l'edifici existent, on es reforma l'espai de gimnàs
actual, i s'utilitza com a vestíbul, frontissa amb la pròpia sala polivalent.
S'ha previst dos accessos al vestíbul des de l'exterior, així com un accés interior des de l'espai del
menjador. La zona vinculada a l'espai de cuina i magatzem també té accés al mateix vestíbul,
possibilitant una relació directa amb l'exterior.

Des de aquest vestíbul, s'accedeix a la sala a partir duna rampa, i a través del propi escenari, on
conté una porta corredissa que permet obrir totalment a la sala.

La sala dóna compliment als criteris establerts pels CEIP, i està constituïda per una coberta amb
dent de serra orientada a nord, que la dota d'il luminació i ventilació natural.
A la seva banda sud hi ha previstes dos petits espais destinats a magatzem instal lacions, i s'hi
ubica una sortida directa al pati de l'escola, a una zona coberta amb porxo.

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives 
si s’escau      

Planejament: Text refós de la Revisió del Pla General d'Ordenació de Parets del Vallès 
 (TRRPGOPV)

 Zonificació: Sistema d'equipaments comunitaris 

Planejament Projecte

Ordenació Sistema d'equipaments
comunitaris

Sistema d'equipaments
comunitaris

Alineació

Altura reguladora
(ARM)

9,50m (PB+ 2PP) 6,50m (PB)

Parcel la mínima 150m2

Aparcament

Ús Educatiu Educatiu

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 

Ampliació 

El projecte d'ampliació consta d'una sala polivalent, amb una coberta amb dent de serra amb una alçada 
lliure interior de 4.5 m d'alçada. L'alçada màxima de l'edifici és de 6.5 m. 

En planta té una forma rectangular, i segueix les alineacions de l'edifici existent. Es desenvolupa únicament 
en planta baixa. 

La seva volumetria esta composada de  tres parts diferenciades; 
 

La part de la sala i magatzems annexes, amb acabat de dos dents de serra i porxo a la seva part sud. La 
part del escenari i sales magatzem accés, amb acabat de coberta plana Ampliació de la zona del vestíbul, 
amb coberta plana. Té dos accessos al vestíbul, i un accés a la sala. 

Reforma  

Es preveu la reforma de la cuina dotant-la de més espai per a possibilitar l'ús que es desenvolupa 
actualment. 

Ús característic 

L'ús previst és de sala polivalent, i de sala gimnàs definida als criteris per a la construcció de CEIP, de dues 
línies. 



 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes  

Superfícies Útils

Sup. Útils

Cuina 59,95 M2

Rebost 10,32 M2

Pas 9,02 M2

Vestuaris 31,01 M2

Entrada est 4,21 M2

Vestíbul 53,22 M2

WC 7,22 M2

Instal lacions 8,95 M2

Sortida 4,60 M2

Porxo servei 14,04 M2

Magatzem 1A 7,68 M2

Magatzem 1B 3,63 M2

Vestíbul entrada 9,15 M2

Escenari 41,41 M2

Magatzem 2 13,90 M2

Sala Polivalent 226,73 M2

Vestíbul sud 4,27 M2

Entrada sud 4,61 M2

Magatzem 3 15,72 M2

Magatzem 4 9,30 M2

Superfícies Construïdes.

Sup. Construïdes

Reforma 199,44 M2

Ampliació 398,66 M2

TOTAL 598,10 M2

Barcelona, desembre de 2016



 

MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que
garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com
també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació.

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que
depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:

Funcionalitat Utilització: Sala polivalent escola

Accessibilitat

Seguretat Estructural

en cas d’Incendi

d’Utilització

Habitabilitat Salubritat

Protecció contra el soroll

Estalvi d’energia

Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal lacions per un ús
satisfactori de l’edifici.

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits
específics i prestacions de les solucions.

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici  

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús

L'edifici està concebut per a donar compliment als criteris de construcció de gimnasos per a la
construcció de CEIP, de dues línies.

També s’ha tingut en compte la possible utilització de la sala polivalent per a actes de Pública
Concurrència, el que obliga a considerar lunes condicions mes restrictives en quant a evacuació en
cas d’incendi, el que es considera a l’apartat corresponent.

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat

El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 18/2007 del Dret
de l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat
d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE.

Així doncs:

L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari
accessible.

L’accessibilitat vertical s’assoleix mitjançant un itinerari practicable que comunica l’accés de
l’edifici amb les diferents sales de l'edifici existent

L’accessibilitat horitzontal, la comunicació del punt d’accés a cada planta fins als habitatges es
resol mitjançant un itinerari accessible.



 

MD 3.2 Seguretat estructural

MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny

L’edifici projectat és una ampliació del Institut Pau Vila de Parets del Vallès, Barcelona, consistent en
un poliesportiu adossat a un dels edificis existents. Donat la previsió de que els pilars nous adossats
interfereixin amb els fonaments existents, previ al inici de les obres caldrà procedir a la realització
d’unes cales per detectar la posició d’aquests elements i comprovar que la solució proposada
d’estintolar aquests pilars es viable.

Dins el solar en la zona a edificar no hi ha cap mena de construcció ni instal lació que calgui
enderrocar o retirar ni es preveu l’existència d’elements enterrats. El terreny te una caiguda molt
suau en el sentit longitudinal i una pujada també molt suau en el sentit transversal. El clavegueram i
la resta de xarxes de servei estan situades al carrer, tot i que està previst que l’ampliació es connecti
a les xarxes a través dels edificis existents del institut. En conseqüència, no caldrà la realització de
treballs previs especials. A tocar del gimnàs existent hi ha una petita plataforma que està per sota de
la del terreny, coincidint amb la zona de l’escenari de la nova edificació, delimitada per uns murs de
blocs de formigó que caldrà procedir a la seva demolició, així com al rebaix de la resta del terreny en
l’àmbit de les obres fins la cota de la nova fonamentació.

Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny de
l’emplaçament hi hagi problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut
contaminar el sòl, obstacles enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc.

o Nivell freàtic: segons dades d’estudi geotècnic, referides en apartat MC1
“Sustentació de l’edifici”

o Coeficient de permeabilitat del terreny: segons dades d’estudi geotècnic, referides
en apartat MC1

o Acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament: ab / g = 0,04

o Classificació sísmica del terreny: coeficient sísmic C = 1,04

o Terreny no agressiu al formigó armat segons l’EHE (taula 8.2.3 b)

MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de
fonamentació i contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE C i que
s’especifiquen a l’apartat MC 2.1. “Fonamentació i contenció de terres”

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE C del CTE.

L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències
bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.
Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li són
d’aplicació:

o DB SE Seguretat estructural

o DB SE AE Accions a l’edificació

o DB SE C Fonaments

o DB SE A Acer

o DB SE F Fàbrica

o DB SE M Fusta

Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE 08 Instrucció de formigó estructural. Pel que
fa a la sismicitat en el que s’estableix a la NCSE 02 Norma de construcció sismoresistent.

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural al incendi amb els
paràmetres establerts a:

o DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat de la
Memòria Descriptiva (MD 3.3), Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta memòria.

Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es
desenvolupen en aquest apartat.

Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats MC
2. “Sistema estructural”

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant
el càlcul pel mètode dels Estats Límit:

o Estats Límit Últims

o Estat Límit de Servei

o Estat Límit de Durabilitat

comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les
dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la
resposta estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient
per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són:

o Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de
l’estructura

o Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la
construcció o reparació de l’estructura

o Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions
especificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a
continuació.

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients
indicats a la memòria constructiva MC 2.

per situacions persistents o transitòries,

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG

G : coeficient parcial d’una
acció permanent

Q : coeficient parcial per a una



 

per situacions extraordinàries,

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG

acció variable

Gk: valor característic d’una
acció permanent

Qk: valor característic d’una
acció variable simple

Ad: valor de càlcul d’una acció
accidental

0,1,2 : coeficients de
simultaneïtat

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els
següents:

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han
seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals
emprats.

Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal lacions, etc), que no formen
part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions
prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment.

ACCIONS

Càrregues permanents (G)

Pesos propis

(Els valors dels pesos propis es poden extreure del Catàleg d’Elements Constructius, o de catàlegs

comercials, tenint en compte la configuració de les diferents solucions)

Materials: kN/m3

Formigó armat 25,0

Formigó en massa 23,0

Morter de ciment 19,0

Morter de pendents d’àrids lleugers 9,0

Totxo calat 15,0

Totxana 12,0

Acer estructural 78,5

Revestiments: kN/m2

Enguixat (per 1 cm de gruix) 0,15

Arrebossat (per 1 cm de gruix) 0,20

Elements constructius superficial kN/m2

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0 1 2

Sobrecàrrega superficial d’ús

Zones residencials A 0,7 0,5 0,3

Zones destinades al públic C 0,7 0,7 0,6

Zones de tràfic i aparcament vehicles
lleugers (pes total < 30 kN)

E 0,7 0,7 0,6

Cobertes transitables F 0,7 0,5 0,6

Cobertes accessibles només per a
conservació

G 0 0 0

Neu

per a altituds 1000 m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7



 

Llosa massissa de 28 cm 7,00

Llosa massissa de 18 cm 4,50

Xapa metàl lica de cobertura 0,15

Paviment de gres extruït col locat amb morter adhesiu 0,60

Cel ras de guix 0,20

Envans de maó fins a 7cm de gruix 1,00

Elements constructius lineals (alçada entre plantes= 4,31 m) kN/ml

Compartimentacions de totxo calat de 14 + aïllaments + acabats 12,33

Compartimentacions de maó calat de 14 + acabats 11,64

Façana de totxo calat de 14 + maó foradat de 7 + acabats 13,93

Total pesos propis considerats per planta kN/m2

Sostre coberta de formigó – llosa de 28 cm 9,50

Sostre coberta de formigó – llosa de 18 cm 7,00

Sostre coberta inclinada de fusta 0,55

Accions del terreny

Es consideren les empentes del terreny segons les característiques que s’esmenten a l’apartat MC 1
d’aquesta memòria.

Càrregues Variables (Q)

Sobrecàrregues d’ús

Categoria d’ús Subcategories d’ús

Càrrega

uniforme*
(kN/m2)

Càrrega
concentrada

*

(kN)

A Zones residencials

A1 Habitatges 2 2

A2
Trasters i
magatzem

3 2

d’escombraries

C
Zones d’accés al

públic
C4

Gimnàs –
Activitats

físiques

5 7

E
Zones de tràfic i aparcament per a vehicles
lleugers (pes total < 30 kN)

2 2 x 10 *

F
Cobertes transitables accessibles només
privadament

2 ** 2

G
Cobertes
accessibles només
per a conservació

G1 Cobertes lleugeres 0,4*** 1

* En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen
simultàniament amb la càrrega uniforme i separades 1,80m. En la resta de casos l’aplicació de la
càrrega uniforme i de la càrrega concentrada es fa de manera independent i no simultània.

** Es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1 kN/m2 a 2
kN/m2.

*** S’entén per coberta lleugera aquella que la seva càrrega permanent deguda únicament al seu
tancament no excedeix de 1 kN/m2.

o Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació: 3 kN/m2

o Sobrecàrrega en balcons volats: La mateixa sobrecàrrega d’ús de la zona que
serveix i una sobrecàrrega lineal a les vores de 2,0 kN/m2

o Sobrecàrrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de
contenció: 1,0 kN/m2 en les zones d’us privat i 3,0 kN/m2 a la zona del carrer

Accions sobre baranes i divisòries

Les baranes s’han dimensionat per a una força horitzontal, lineal i uniforme aplicada a la vora superior
de:

o G: Coberta accessible únicament per manteniment 0,8 kN/ml

o C4: Gimnàs – Activitats físiques 1,6 kN/ml

Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.80 kN/ml,
aplicada a 1.2 m d’alçada.

Reducció de sobrecàrregues

No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni horitzontals.



 

Acció del vent

L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb una grau d’aspresa IV

Alçada topogràfica de l’emplaçament: 98 m

Alçada de l’edifici h: 4,15 / 7,35 m

Dimensió x: 30,84 m

Dimensió y: 14,29m

Esveltesa h/x: 0,13/0,24

Esveltesa h/y: 0,29 / 0,51

Pressió estàtica considerada: qe= qb x ce x cp

Càrrega bàsica de vent, qb=0.52 kN/m2

Coeficient d’exposició, ce: planta escenari: 1,34

planta coberta: 1,34

Coeficient de pressió : cpx = 0,70

csx = 0,30

cpy = 0,70

csy = 0,32

Per tant:

Vent direcció X Pressió (kN/m2) Succió (kN/m2 )

planta escenari 0,49 0,21

planta coberta de formigó 0,49 0,21

Planta coberta de fusta

(DB SE AE)

(Annex D)

(Taula D.8)

F:

G:

H:

Vent direcció Y Pressió (kN/m2) Succió (kN/m2 )

planta escenari 0,49 0,22

planta coberta de formigó 0,49 0,22

Accions tèrmiques

No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de formigó armat ja que no
existeixen elements continus de més de 40 m i per tant no és necessari.

S’han projectat juntes de moviment dels murs de fàbrica de façana donat que les seves dimensions són
superiors a les distàncies màximes entre junts de moviment que estableix el DB SE F, pel cas de parets
de totxo ceràmic amb retracció final del morter 0,20 mm/m i expansió final per humitat de les peces
ceràmiques 0,30 mm/m, que són les característiques establertes en projecte per a aquests materials.

Càrrega de neu

Zona climàtica d’hivern: Zona 2

Alçada topogràfica: 98 m

Sobrecàrrega de neu en coberta plana: sk= 1,00 kN/m2

Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0,45 kN/m2

Coeficient de forma de la coberta inclinada 23º: = 1

Coeficient de forma de la coberta inclinada = 56.5º: = 2

Càrrega de neu considerada sobre la projecció horitzontal de la coberta inclinada:

qn = sk = 0,45 kN/m2

Càrrega per acumulació de neu considerada sobre la coberta en dent de serra:

qn = sk = 2,0 x 0,45 kN/m2 = 0,90 kN/m2 en una amplada de 2 m

Accions accidentals (A)

Sisme

Estructura de forjats i pilars de formigó armat amb coberta inclinada sobre estructura de formigó
armat, de fusta laminada encolada, amb bigues de gelosia, jàsseres i biguetes.

La població de Parets del Vallès, Barcelona, està afectada per una acceleració sísmica bàsica de ab =
0,04g, i l’edifici per gimnàs i activitats físiques adossat a l’edificació existent es classifica segons la
norma NCSE 02 com d’importància normal.

Segons estudi geotècnic 03337 de G2 GEOLOGIA EN MOVIMENT, S.L.P. el coeficient del tipus de terreny
es de C= 1,72 i el d’amplificació del terreny de S = 1,376.

Els resultats obtinguts determinen que l’acceleració sísmica de càlcul que li correspon serà ac = 0,055
m/s2.

Incendi

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB SI,
concretament segons l’annex C pels elements estructurals de formigó, l’annex D pels elements
estructurals metàl lics, l’annex E pels elements estructurals de fusta i l’annex F pels elements
estructurals de fàbrica..



 

Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes derivades del
incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en situació permanent
afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària
d’incendi i que s’especifiquen en aquest apartat.

En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers.

Veure justificació de la resistència al foc de l’estructura a l’apartat MC 2.2.1

Impacte de vehicles

No es considera l’impacta de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no ser que ho
estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa.

No s’apliquen forces d’impacte sobre elements horitzontals donat que tots estan situats a una alçada
superior a 1,80m.

Coeficients parcials de seguretat de les accions geotècniques

Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del
DB SE C i són els següents:

Situació de
dimensionat

Tipus
Materials Accions

R M E F

Persistent
o
transitòria

Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0

Estabilitat global 1,0 1,8 1,0 1,0

Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0

Bolc:
Accions

estabilitzadores
Acciones

desestabilitzadores

1,0 1,0 0,9 1,0

1,0 1,0 1,8 1,0

Extraordinària

Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0

Estabilitat global 1,0 1,2 1,0 1,0

Lliscament 1,1 1,0 1,0 1,0

Bolc:
Accions

estabilitzadores
Acciones

desestabilitzadores

1,0 1,0 0,9 1,0

1,0 1,0 1,2 1,0

R : coeficient parcial per a la resistència del terreny

M : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny

E : coeficient parcial per a l’efecte de les accions

F : coeficient parcial per a les accions

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció
són els establerts per l’EHE 08 i s’especifiquen a continuació.

Coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions amb les
combinacions d’accions i els coeficients indicats en aquest apartat.

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients
indicats al punts MC 2.1.”Fonamentació i contenció de terres”

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims
s’ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament en l’EHE i són els següents:

Coeficients parcials de seguretat ( ) per a les accions en Estats Límit Últims

Tipus de
verificació

Tipus d’ acció

Situació
persistent/transitòria

Situació extraordinària

desfavora
ble

favorabl
e

desfavora
ble

favorable

Resistència

Permanent:

Pes propi, pes del
terreny

1,35 0,80 1,0 1,0

Empentes del
terreny

1,35 0,70 1,0 1,0

Variable 1,50 0 1,0 0

Estabilitat

Permanent:

Pes propi, pes del
terreny

1,10 0,90 1,0 1,0

Empentes del
terreny

1,35 0,80 1,0 1,0

Variable 1,50 0 1.0 0

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei
s’ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament en l’EHE i són els següents:



 

Coeficients parcials de seguretat ( ) per a les accions en Estats Límit de Servei

Tipus d’acció: desfavorable favorable

Permanent 1,0 1,0

Variable 1,0 0

Deformacions admissibles

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE C del CTE i són
les següents:

Valors límit basats en la distorsió angular,

Tipus d’estructura Límit

Murs de contenció 1/300

Estructures reticulades amb envans de separació 1/500

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2,5cm

Pel que fa a l’estructura s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de
les accions no arriba al valor límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les
prescripcions del DB SE, en aquest cas són els següents:

Limitacions de les fletxes relatives de la coberta:

o Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes

o Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes

o Fletxa < 1/300 en la resta dels casos

Limitacions dels desplaçaments horitzontals:

o desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici

o desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles

Vibracions i Fatiga

Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col lapse
de l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació.

Pel que fa a la fatiga, aquest estat límit, tampoc resulta necessari comprovar lo.

  



 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques
SI del CTE.

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de
Seguretat en cas d’incendi, DB SI. []

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI

S’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB SI en “Edificis d’ús docent ”, redactat per la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, de la Generalitat de Catalunya.

A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici,
ordenats per exigències bàsiques SI.

SI 1 Propagació interior

Compartimentació en sectors d’incendi

Tabla 1.1

Per els edificis d’ús docent de mes d’una planta, com es el nostre cas, la superfície construïda
màxima de cada sector d’incendi ha de ser menor de 4.000 m2

Per els edificis de Pública Concurrència, el sector d’incendi ha de ser menor de 2500 m2.

Tabla 1.2

Ús docent i alçada d’evacuació inferior a 15m., la resistència al foc de parets, sostres i portes que
delimiten el sector, han de ser EI 60, i per ús Pública Concurrència EI 90

Les portes entre sectors d’incendi o amb locals de risc especial han de tenir la meitat de la resistència
que la del sector considerat

Locals i zones de risc especial

Tabla 2.1 Classificació dels locals

Tallers, magatzems 100<V<200 m3 Risc baix 

Cuines 20<P<30 kW Risc baix 

Sala de màquines de climatització En qualsevol cas Risc baix 

Local quadres distribució elèctrica En qualsevol cas Risc baix 

Tabla 2.2 Condicions de les zones de risc

Resistència al foc de la estructura R90 Risc baix 

Resistència al foc de parets i sostres EI 90 Risc baix 

Vestíbul d’independencia No cal Risc baix 

Portes de comunicació amb la resta de 
l’edifici 

Ei 45 C5 Risc baix 

Recorregut màxim fins a la sortida del local <25 m Risc baix 

Espais ocults

La resistència al foc de secció superior a 50 cm2 ha d’esser la mateix que la del sector

Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari

Tabla 4.1

 Sostres i parets Paviments 

Zones ocupables C-s2,d0 E fl 

Recintes de risc especial B-s1,d0 B fl-s1 

SI 2 Propagació exterior

La façana de l’edifici garanteix les franges EI 60: de 0,50m en la trobada amb la resta de façanes i
d’1m d’amplada en la trobada amb les partes i forjats que compartimenten sectors d’incendi

SI 3 Evacuació d’ocupants

Tabla 2.1 Densitat d’ocupació

Docent Gimnàs 5 m2/persona 

Pública Concurrència Sense seients definits al projecte 0,5 m2/persona 

Una de les característiques bàsiques del projecte es la de que es puguin realitzar actes fora de
l’horari escolar, i, per tant, es suposa una ocupació de 0,5 m2/persona, el que dona una ocupació per
la sala polivalent de 226,73m2 x 0,5 m2/persona = 454 persones

Si considerem ocupable l’escenari amb la mateixa densitat tenim: 41,41 m2 x 0,5 m2/persona = 83
persones.

S’ha previst una ocupació màxima de 536 persones

Càlcul del dimensionat d’evacuació

Les portes i corredors i rampes han de complir A>P/200, en el nostre cas dona 2,68 m. d’amplada

S’han considerat tres possibles sortides, de manera que si una de elles cada bloquejada, amb les
altres dos complim el dimensionat d’evacuació.

SI 4 Instal lacions de protecció contra incendi

Les instal lacions es defineixen a l’apartat corresponent del sistema Instal lacions i serveis.



 

SI 5 Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici

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

SI 6 Condicions de resistència al foc de l’estructura

La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim R90 per a ús de Pública Concurrència i alçada
d’evacuació sobre rasant <15 m. segons la taula 3.1

Com les zones de risc especial son de Risc baix, la estructura haura de ser R90 igualment 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències
bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible,
els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no
discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat.

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de
Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret a l’Habitatge, el D.
141/2012 de “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges” i al D. 135/1995 “Codi
d’Accessibilitat de Catalunya”.

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA
als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes
justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat.

Condicions per limitar el risc de caigudes

A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la
disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell
que s’està protegint. Es considera la configuració de les escales. Referent a la neteja dels vidres
transparents exteriors tots ells són practicables o fàcilment desmuntables.

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir
impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que 
els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 3 “Sistemes envolvent i d’acabats exteriors” i MC4 
“Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors”. També es considera, la protecció a enganxades amb 
elements d’obertures i tancaments automàtics.

Condicions per limitar el risc d’immobilització

Els diferents banys dels habitatges tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior.

Condicions per limitar el risc causat per il luminació inadequada

Es fixen els nivells mínims d’il luminació per als espais que configuren les zones comunes de
circulació, tant interior com exterior i els valors es recullen a l’apartat MC 6.10 “Subministrament
elèctric i instal lacions d’il luminació”.

Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, tant dels habitatges com de
l’aparcament fins a la sortida a l’exterior i els valors es recullen a l’apartat MC 6.10 “Subministrament
elèctric i instal lacions d’il luminació”.

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment

L’aparcament disposa d’espai d’accés i espera en la seva incorporació a l’exterior en les condicions
de seguretat fixades.

L’accés i sortida dels vianants és a través d’una escala especialment protegida.

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp

No es preveu disposar d’instal lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar ne i
calculat el nivell d’eficiència de la instal lació, el valor 4 del nivell de protecció està dins dels marges
on la instal lació no és obligatòria.

Condicions d’accessibilitat

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

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



 

MD 3.5 Salubritat

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció
contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la
recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i
disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials.

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat.

Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència:

Pel que fa al disseny de les façanes:

grau d’exposició al vent: zona eòlica C

zona pluviomètrica III

l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m, en un entorn poc ventós

El que suposa un grau d’impermeabilitat 3.

Per al disseny de murs i terres:

el terreny té un coeficient de permeabilitat Ks=10 9 cm/s

el nivell freàtic es troba 10m per sota del terra de l’edifici

El que suposa un grau d’impermeabilitat 1 per als terres i murs en contacte amb el terreny.

El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB HE 1.

MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus
Es garanteixen els paràmetres que determina el DB HS 2, així com les especificacions del Decret
21/2006 de criteris ambiental i d’Ecoeficiència en els edificis.
El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer i per tant es
preveu un local com a espai de reserva per a la recollida de les 5 fraccions de residus de la cuina

.

MD 3.6 Protecció contra el soroll

Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el càlcul segons el programa
oficial de compliment del DB HR del CTE.

Condicionants de l’entorn

Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de garantir
l’aïllament a soroll exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld que es defineixen a
continuació:

Les façanes presenten un índex de soroll dia, Ld, de 70dBA, d’acord al mapa de capacitat acústica
del municipi.

Definició acústica dels espais

L’edifici presenta els següents tipus d’espais:

Unitats d’ús: Sala polivalent

Zones comunes: Els espais d’ús comú de l’edifici

Recintes habitables no protegits: Cuines, banys, distribuïdors, passadissos.

Recintes habitables protegits: Els dormitoris, les sales i sales cuina de cada
habitatge

Recintes no habitables: Els quartos de comptadors, el magatzem de residus
i els trasters de planta soterrani

Recintes d’instal lacions o d’activitat: El local de planta baixa, el recinte de l’ascensor (ja
que disposa la maquinària incorporada a la caixa de
l’ascensor), i l’aparcament.

Recintes sorollosos: L’edifici no presenta recintes sorollosos.

S’adjunten les fitxes de càlcul resum de les exigències del DB HR.



 

MD 3.7 Estalvi d’energia.

Zona climàtica: C3

Classe d’higrometria dels espais: 3

Classificació dels espais:

- espais habitables: els habitatges i les zones comunes
- espais no habitables: l’aparcament, els trasters de la planta soterrani i el local de la planta

baixa (ja que no té ús definitiu en projecte)
- l’escala que arriba a la planta baixa provinent del soterrani s’ha considerat espai exterior,

degut al seu grau de ventilació

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic

L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE 0 del CTE: Limitació del consum energètic, del qual
s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on
s’ubica l’edifici i la seva superfície útil.

El compliment de l’exigència es justifica mitjançant l’eina CE3X. L’informe de resultats del
programa s’adjunta com a Document Annex a la Memòria.

MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica

L’edifici dóna compliment a l’exigència bàsica HE 1 del CTE: Limitació de la demanda energètica,
del qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica
on s’ubica l’edifici i la seva superfície útil.

Els valors de demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’edifici i la comprovació de que
aquests són inferiors als límits establerts, es calcula mitjançant l’eina CE3X.

Les transmitàncies màximes dels tancaments i les transmitàncies i permeabilitat a l’aire màximes
de les obertures es justifiquen al càlcul de la certificació energètica.

MD 3.7.3 Paràmetres més rellevants utilitzats en el càlcul de la demanda i el consum energètic

Programa de càlcul: CE3X

Perfil d’ús de l’edifici: Petit terciari

Renovacions d’aire: 0,63 renovacions/hora

Rendiment de les
instal.lacions:

Per als espais habitables de l’edifici que no tenen
sistema de climatització, s’han considerat uns
sistemes de referència amb els rendiments establerts
a la taula 2.2 del DB HE 0.

Per a la resta d’instal.lacions veure l’informe del
programa CE3X amb el qual s’ha calculat la
qualificació energètica de l’edifici en l’apartat
“Documents i projectes complementaris”

Coeficients de pas d’energia
final a primària:

Els considerats per defecte pel programa de càlcul, en
la versió especificada

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici

Accés al servei de telecomunicacions

El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les infrastructures de
telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). Les reserves i previsions d’espais
corresponents s’han considerat a la Memòria Constructiva en el Sistema de Condicionament,
Instal lacions i Serveis (MC 6.11)

Ecoeficiència

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de
Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus.

Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva
corresponent al sistema al qual es refereix (envolvent, instal lacions, etc.) i, en alguns casos, també
en els Plànols i/o els Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió
dels residus de construcció que es generaran durant l’obra.

A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts
mínims establerts pel Decret, fent un total de 38 PUNTS. Al final d’aquest capítol s’ha incorporat
una fitxa resum, justificativa del seu compliment.

Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè la família de productes de la
construcció de l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat
de Catalunya siguin les aixetes dels aparells sanitaris.

 

  



 

 

MC Memoria constructiva 

 

5. MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

Calen treballs previs d’implantació d’obra que es descriuen en l’Estudi de Seguretat i Salut i consisteixen
bàsicament en el tancament del solar en condicions prou segures per que no pugui accedir cap persona
aliena a l’obra, i que aquests, alhora, ho facin en condicions de total seguretat per a les persones.

Per fer les obres d’ampliació cal enderrocar els murets i la terrassa que es troba a la banda sud de
l’actual gimnàs i les voreres de l’edifici per adequar les a la nova pendent.

El sanejament proposat desguassa al clavegueram existent i no calen nomes escomeses per les
instal lacions, pel que la repercusió sobre l’entorn i els veïns es inexistent

6. MC 1 Sustentació de l’edifici 

Existeix un estudi geotècnic redactat per G2 Geologia.

La cota superior dels fonaments de l’edifici és 0,46 m referida a la cota 0,00 del projecte.

La capa resistent correspon al nivell A de l’estudi geotècnic, formada per argiles sorrenques de color
marró carbonatades.

Com a paràmetres de càlcul s’han utilitzat els que l’estudi geotècnic atribueix a la capa A i que són els
següents:

• pressió vertical admissible, qadm = 0,2 N/mm2 (2,00 Kg/cm2) per sabates aïllades, amb
assentaments inferiors a 2,5 cm i una distorsió angular màxima de L/500

• densitat aparent: d: 21,10 kN/m3 (2,11 T/m3)

• angle de fregament intern (per tensió efectiva): ’= 28º 29º

• cohesió: c = 15,00/25,00 kN/m2 (1,50/2,50 T/m2)

• coeficient de Balast: k30 = 35 55 MN/m3

• coeficient de permeabilitat: Kz = 10 7 10 9 m/s

• coeficient sísmic: C = 1,30

• terreny no expansiu

• terreny no agressiu al formigó armat segons taula 8.2.3 b de l’EHE 08

• nivell freàtic no trobat en cap dels sondejos realitzats

• l’excavabilitat durant els treballs serà bona, tot i que caldrà prendre mesures d’estabilitat en el
cas de que el personal hagi de baixa a dins de l’excavació.

7. MC.2 Sistema estructural 

MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres 

Descripció

A la vista del terreny excavat, l’autor de l’estudi geotècnic, desplaçat a l’obra, apreciarà la validesa
de les dades aportades per l’estudi i comunicarà a la Direcció Facultativa qualsevol indefinició, canvi
o incidència.

Segons la informació obtinguda, les recomanacions i les conclusions de l’estudi geotècnic realitzat,
identificat com “G2 Geologia en moviment S.L.P amb número d’expedient 03337. Autors: Xavier
Lopez (núm. col 4620) i Judit Vinyes (núm. col. 4258)” i que forma part d’aquest projecte com a
documentació annexa, s’ha adoptat la fonamentació directa com la solució més idònia per a aquest
projecte.

La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó armat, amb
sabates aïllades per als pilars travades entre si amb bigues centradores i de lligat. Donat que el nivell
resistent apareix 0,40 m de la boca de perforació en un extrem de l’edifici i a 1,40 m en l’altre
extrem, s’ha previst que una part de les sabates aniran recolzades sobre pous de reblert amb
formigó en massa, per tal de mantenir el pla de la fonamentació uniforme, més econòmica, i evitar la
fonamentació esglaonada molt més complexa. La determinació dels pous i la seva profunditat es farà
directament a peu d’obra segons seguin les pautes de l’excavació, considerant que el pou o sabata
s’ha d’encastar un mínim de 0,30 m en la capa resistent (nivell A).

No hi ha estructura de contenció de terres ja que no existeix soterrani ni cap desnivell en l’entorn del
projecte que ho requereixi.

En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la
fonamentació de l’edifici i l’execució de les soleres.

Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns

Pel que fa als condicionants de l’edifici veí de l’escola, caldrà considerar la disposició dels pilars P23,
P24 i P25 adossats a l’edificació existent, ja que la solució prevista, per tal de mantenir el nou edifici
totalment independent de l’existent, és la de estintolar aquests pilars a nivell de l’escenari mitjançant
unes bigues de cantell en voladís per sobre de les sabates existents.

L’emplaçament no està afectada ni té cap servitud per serveis de caràcter privat o col lectiu, ni local
ni general, per la qual cosa no hi ha cap consideració a adoptar per la definició del present projecte.

Aquestes hipòtesis es comprovaran al inici de l’obra, per part de la Direcció Facultativa, per tal de
confirmar i valorar els condicionants derivats de les edificacions i serveis limítrofs al solar. De la
valoració d’aquests condicionants se’n derivaran les oportunes mesures per adequar el procés
constructiu i si és el cas les característiques de la fonamentació projectada per minimitzar les
possibles interaccions

Dimensionat

Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos corresponents
segons el procés de càlcul general de l’estructura que se s’explica en aquest apartat. A més s’han



 

tingut en compte les càrregues directament aplicades sobre les bigues de trava i les bigues
centradores.

Recobriments mínims per durabilitat i resistència al foc

Atès a les característiques del terreny i de l’ambient, i segons la classificació d’exposició ambiental de
l’estructura de l’EHE 08, les sabates i els murs de contenció tenen una classe general d’exposició: IIa,
sense cap classe d’exposició específica.

El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors
mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i
el que servirà per definir els separadors.

A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de
l’estructura de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents
elements estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment
CEM I o amb altres tipus de ciment, o amb addicions, i per a un control d’execució estadístic.

Classe d’exposició: IIa

Sabates:

o sobre 10cm de formigó de neteja rnom = 50mm

o cares laterals en contacte amb el terreny, rnom = 70mm

Bigues de trava i centradores:

o sobre 10cm de formigó de neteja rnom = 50mm

o cares laterals en contacte amb el terreny, rnom = 70mm

Caracterització dels materials

El formigó dels elements de fonamentació, en concordança amb el tipus d’exposició a l’ambient de
l’estructura i amb el càlcul estructural, serà:

o HA 25/B/20/IIa

o nivell de control: estadístic

L’acer d’armar serà:

o barres corrugades: B 500 S

o malles electrosoldades: B 500 T

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims
(*)

Situació de projecte Formigó c Acer d’armar s

Persistent o transitòria 1,5 1,15

Accidental 1,3 1,0

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a
les desviacions geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el
5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de l’EHE 08

Per als Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat del formigó i l’acer tenen el valor igual
a la unitat

MC 2.2 Estructura 

Descripció

L’estructura consta de planta baixa a nivell de terra i planta coberta, una part plana amb estructura
de formigó armat i un altre inclinada amb dent de serra de fusta laminada encolada.

L’estructura horitzontal de la planta coberta, és un forjat de llosa massissa de formigó armat de
cantell uniforme de 28 cm sobre l’escenari i de 18 cm en l’altre extrem. L’estructura de la coberta
inclinada, a dent de serra amb una inclinació de 23º, està resolta amb bigues de gelosia, jàsseres i
biguetes de fusta laminada encolada, recolzada sobre jàsseres de cantell invertides i pilars de
formigó armat.

L’estructura vertical està composada pels pilars de formigó armat des dels fonaments fins la coberta,
excepte el tres pilars estintolats que van des del nivell de l’escenari fins la coberta.

La llum màxima entre eixos de pilars és de 7,80 m, corresponent al vano sobre de l’escenari. La resta
de llums estan al voltant dels 5m, tot i hi han algunes llums petites entre els 2,50 i 3 m.

Segons s’ha indicat a l’apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi”, al punt Condicions per a la
Intervenció de bombers, en aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la
intervenció dels bombers.

Mètode de càlcul

L’estructura de formigó armat s’ha dimensionat amb el programa CYPECAD de CYPE Ingenieros de càlcul
espacial d’estructures tridimensionals. versió 2017.e.

L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en
compte com a càrregues que graviten sobre l’estructura.



 

Per al càlcul de les sol licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la
hipòtesi de comportament elàstic lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura
sense deformar.

L’EHE 08 considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en Estat Límit
de Servei (ELS) com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els
efectes de segon ordre siguin menyspreables (EHE article 43).

L’estructura de fusta s’ha dimensionat amb el programa AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS
PROFESSIONAL 2013, versió 26.0.0.4254, amb un càlcul bidimensional, en el que s’ha calculat primer les
corretges, segon les bigues i tercer la biga de gelosia.

Les càrregues aplicades per al càlcul de l’estructura, tant per a les comprovacions de resistència i
estabilitat com per a les d’aptitud al servei, són les que s’han especificat en l’apartat MD 3.2.2 “Sistema
estructural: bases de càlcul i accions”.

Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per a
situacions persistents i transitòries com per a situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb
el valor dels diferents coeficients de seguretat, s’especifiquen als apartats MC 2.1 “Fonamentació i
contenció de terres” i MC 2.2 ”Estructura” d’aquesta memòria.

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable,
és a dir, l’EHE 08 per al cas del formigó armat, el DB SE A pel cas de l’acer, el DB SE F pel cas de la
fàbrica i el DB SE M pel cas de la fusta. Els valors de càlcul s’han obtingut dividint els valors característics
pels corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats a l’apartat MD 2.2 ”Estructura” d’aquesta
memòria.

Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han
adoptat els valors nominals definits als plànols del projecte.

En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les comprovacions relatives als
diferents ELU i als ELS de l’EHE 08. Així mateix, els criteris d’armat segueixen també les especificacions
de l’EHE 08, ajustant els coeficients de seguretat, la disposició d’armadures i les quanties geomètriques i
mecàniques mínimes i màximes a aquestes especificacions.

El càlcul de la fonamentació superficial, pel que fa a la seva interacció amb el terreny, s’ha fet segons
l’establert en el DB SE C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents coeficients de seguretat
especificats a l’apartat MD 3.2.2 “Sistema estructural: bases de càlcul i accions” d’aquesta memòria. Pel
que fa a la seguretat estructural, aquests elements s’han dimensionat i comprovat segons les
especificacions de l’EHE 08.

Dimensionat

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del
projecte i pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11
de l’EHE 08, junt amb les limitacions que s’estableixin particularment en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars.

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta durada que puguin
resultar irreversibles són les anomenades combinacions característiques:

i,ki,0
1i

i.Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta durada que puguin
resultar reversibles són les anomenades combinacions freqüents:

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qj,k
1j

j,G QQG

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga durada són les
anomenades combinacions quasi permanents:

i,ki,2
1i

i,Qj,k
1j

j,G QG

Estructura de formigó armat: Recobriments per durabilitat i resistència al foc

Durabilitat

Segons la classificació d’exposició ambiental de l’EHE 08, s’ha dividit l’estructura en els següents
grups d’ambients comuns per tal de dur a terme una gestió coherent de l’execució de l’obra:

Elements estructurals de formigó armat:

Element estructural Tipus d’ambient Criteris addicionals

Pilars i forjats

IIa

No hi ha cap element estructural
vist, excepte la cara inferior de les
lloses massisses de la coberta.

Els elements tant interiors com
exteriors estan protegits amb
revestiments, o aplacats o
paviments.

El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors
mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el
que servirà per definir els separadors.

A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de
l’estructura de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents
elements estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment
CEM I o amb altres tipus de ciment, o amb addicions, i per a un control d’execució estadístic.



 

Pilars de formigó armat. (Mínim 25x25 cm) rnom = 30mm

Classe d’exposició:

o IIa

Exigències de foc:

o R 90

o dimensió mínima de les cares dels pilars de 250 mm

o distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 30 mm

Exigència de durabilitat:

o rmin = 20 m

o 10 mm d’increment de recobriment

Llosa massissa de 28 cm i de 18 cm. Cara inferior
sense protecció.

rnom = 30
mm

Classe d’exposició:

o IIa

Exigències de foc:

o REI 90

o gruix mínim de la llosa, 100 mm

o distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 25 mm

Exigència de durabilitat:

o rmin = 20 mm

o 10 mm d’increment de recobriment

Estructura de fusta laminada encolada.

Classe d’exposició:

o Classe de servei 2

Exigències de foc:

o R 30

o velocitat de carbonització eficaç de 0,70 mm/min per fusta laminada

Caracterització dels materials

Formigó

El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, amb el
càlcul estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà:

pilars i forjats de formigó armat:

o HA 25/B/12/IIa

o nivell de control: estadístic

Acer d’armar

o barres corrugades: B 500 S

o malles electrosoldades: B 500 T

Acer estructural

o complements S275JR

Fusta laminada encolada

o GL28c

o Ferramenta S275JR amb tractament per la protecció contra la corrosió

o Bolons i cargols acer A4t

o Claus en acer torsionat i electrozincats

Coeficients parcials formigó armat

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*)

Situació de projecte: Formigó c Acer s

Persistent o transitòria 1,5 1,15

Accidental 1,3 1,0

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit
de Servei

1,0 1,0

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les
desviacions geomètriques màximes que es permeten i que venen definides en el punt 5.1.1 pel
cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de l’EHE 08

Coeficients parcials acer estructural complements



 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*)

Situació de projecte: Acer

Persistent o transitòria M0 = 1,05

M1 = 1,05

Accidental M,0 = 1,00

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de
Servei M = 1,00

Coeficients parcials fusta laminada encolada

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*)

Situació de projecte: Fusta GL28c

Persistent o transitòria M = 1,25

Accidental M = 1,00

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de
Servei M = 1,00

8. MC 3 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors  

MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny

En el cas de terraplenat de terres es preveu de fer ho amb les d'excavació del propi solar.

MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny

Els murs en contacte amb el terreny estaran degudament aïllats, i tractats per a la seva possible
humitat per capil laritat.

MC 3.3 Façanes

Les façanes seran de totxo massís amb diversos tons i l'acabat de coberta es fara amb xapa metàl lica.

MC 3.5 Cobertes

La coberta inclinada principal de la sala, serà de xapa metàl lica i portarà aïllament incorporat per tal
d'atenuar el soroll d'impacte.

La part de la coberta plana serà del tipus invertida no transitable amb acabat de grava, i amb accés per
al seu manteniment.

9. MC 4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 

Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la utilització
d’elements ceràmics doblats amb replè de llana mineral, amb bandes elàstiques en tot el seu
perímetre.

Els envans seran amb subestructura d’acer galvanitzat i acabat amb plaques de cartró guix segons es
descriu en els plànols i pressupost, amb rebé de llana de roca de diferents gruixos segons la col locació

10. MC 5 Sistema d'acabats 

Zona vestíbul

Zona vestíbul, amb acabat enguixat i pintat amb pintura plàstica. Al costat nord s’ha previst un aplacat
amb tauler de fibres minerals tipus OSB

Paviment de terratzo similar a l'existent

Cel ras de planxes de guix

Zona sala

A les parets laterals es preveu acabat de cartró.guix amb forats al leatoris com absorbent acústic. A la
zona dels arrambadors es preveu acabat amb OSB pintat, resistent als cops. El paviment es preveu amb
un parquet laminat sintètic sobre d’un full de polietilè.

. La coberta serà d'acabat de fusta i pintada amb pintura plàstica.

Zona cuina

S'adaptarà als criteris de nous centres docents. En tot cas es col locarà un paviment amb acabat en
mitja canya, i una bunera.



 

11. MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

MC 6.1 Recollida, evacuació i tractament de residus  

L'espai de residus de la cuina estarà a prop de la zona de sortida de deixalles i permetrà el fàcil accés i
manipulació dels 5 contenidors.
Aquest espai te ventilació directa i permanent a l'exterior, amb el revestiment de parets i terres
impermeable i de fàcil neteja. Haurà de tenir a prop una pressa d'aigua i comptarà amb una bunera
sifònica al terra. El recorregut entre aquests espais i el punt de recollida exterior haurà de tenir una
amplada lliure mínima de 1,20 m.

MC 6.2 Instal·lacions d'aigua 

La normativa vigent a seguir per la instal·lació de subministrament d'aigua és: 

 

 CTE. Codi tècnic de l’edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març de 2.006 
o Document bàsic Salubritat DB HS4. Subministrament d’aigua 

 Decret d’Ecoeficiència. Decret 21/2006, de 14 de febrer de 2.006 

 RITE. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, R.D. 1027/2007 de 29 d’agost 
de 2.007 

 Real Decret 865/2003, 4 de juliol pel que s’estableixen els criteris higiènico-sanitaris 
per la prevenció i control de la legionel·losis. 

 Criteris. sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà Real Decreto 140/2003 de 
7 de febrer 

 

Totes les canonades i elements que conformin la instal·lació d’aigua seguiran les normatives UNE, en quant a 
toleràncies, característiques mecàniques i condicions tècniques de subministrament. En concret: 

 

 Canonades de polipropilè segons UNE EN 15874:2004 

El conjunt, les instal·lacions parcials i els equips components del sistema proposat han estat projectats tenint en 
compte les següents consideracions base. 

CONDICIONANTS DE L’ENTORN 

COMPANYIA SUBMINISTRADORA 

La companyia subministradora serà CASSA Aigües i Depuració S.L, del servei municipal d’aigua potable de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

PUNT D’ESCOMESA 

El punt d’escomesa de la xarxa d’instal·lació d’aigua és existent i no patirà cap variació.  

CABAL I PRESSIONS DISPONIBLES 

Fetes les pertinents consultes amb la Companyia subministradora per a les necessitats del subministrament de 
l’edifici objecte d’estudi, les característiques de la xarxa pública son tals que: 

 

 Cabal disponible:  Suficient 

 Pressió disponible: Suficient 

 

No obstant això, es preveu una  acumulació per a puntes de demanda. 

CONDICIONANTS DEl PROMOTOR 

Temperatura d’ACS en vestuaris a 38ºC. 

CONDICIONANTS TÈCNICS 

S’estableix una acumulació per a l’ACS en la nova zona de projecte, degut a la incorporació de vestuaris i bany 
de minusvàlid. També s’incorpora una instal·lació de solar tèrmica. 

CRITERIS DE TRAÇAT 

Les canonades aniran vistes en els recorreguts generals per cel ras, sempre que sigui possible, i encastades en 
les baixades. En aquest darrer cas aniran protegides amb tub corrugat de simple paret per diferenciar aigua freda 
i calenta.  

En els falsos sostres totes aniran aïllades tant les d’aigua freda, per evitar condensacions com les de calenta per 
evitar pèrdues de temperatura.  

La circulació de canonades es farà de tal manera que no resultin afectades per focus de calor i per tant es 
separaran de canonades d’aigua calenta per a calefacció com a mínim 4 cm. Sempre circularan per sota de 
distribucions elèctriques o de telecomunicacions, separant-se com a mínim 30 cm si circulen en paral·lel. Si 
cohabiten amb canonades de gas, es distanciaran un mínim de 3 cm. 

MATERIAL DE LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

Els materials a instal·lar compliran les especificacions del RD 140/2003 en relació a la producció de substàncies 
que poguessin alterar les condicions de l’aigua de boca. 

 

En aquest sentit, les canonades especificades no han de ser modificades, han de ser resistents a la corrosió 
interior, han de poder treballar en les condicions especificades en el projecte (pressions i temperatures) i no han 
de presentar incompatibilitat electroquímica entre si. 

La distribució interior ha estat tota ella prevista en Polipropilè 

Totes les suportacions seran  abraçadores tipus isofòniques, d’acer galvanitzat amb junta de goma que impedeixi 
a la canonada ser malmesa per la pròpia soportació. El seu ancoratge i tac de subjecció estarà en relació al pes 
de la canonada. Les distancies màximes entre suportacions s’ajustaran a la taula següent: 



 

 

 

TUB DE PLÀSTIC  SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE SUPORTACIONS 

DN  

[mm] 

TRAM VERTICAL 

[m] 

TRAM HORITZONTAL 

[m] 

DN > 10 0.90 0.60 

16 DN < 25 1.20 0.90 

32 DN < 50 1.50 1.20 

63 DN < 125 1.80 1.50 

 

La instal·lació es basa en els següents conceptes: 

 

 Escomesa Única per a tots els consumidors (Existent). 

 Tractament Només filtratge (Existent). 

 Acumulació Amb acumulació. 

 Pressió Sense equips de sobreelevació (Existent). 

 Distribució Sense equips de sobreelevació (Existent). 

 

ESQUEMA GENERAL 

La instal·lació sotmesa a estudi seguirà el principi de xarxa amb comptador únic, i per tant es basaran en 
l’esquema 3.1 de DB HS 4 del CTE. 

 
Esquema 3.1 CTE DBHS4. Esquema de xarxa amb comptador general existent. 

 

ESCOMESA I COMPTATGE 

L’escomesa de l’edifici es existent i no patirà cap variació, mantenint les característiques de cabal i diàmetres de 
tub i comptador actuals. 

INSTAL·LACIÓ GENErAL 

ENTRADA A L’EDIFICI. CLAU GENERAL 

L’entrada d’aigua, amb la seva clau de tall pertinent per a la interrupció del servei a tots els elements, no pateix 
cap variació.  

SISTEMES DE FILTRATGE 

Sistemes de filtratge de la instal·lació d’aigua existents. La seva funció es retenir tots els residus i elements que 
puguin donar lloca a corrosions o mal funcionament de la instal·lació interior.   

SISTEMES DE CONTROL I REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ 

No són necessaris ni reguladors de pressió ni grups d’elevació.  



 

TRACTAMENTS CORRECTORS DE L’AIGUA 

No s’ha estat previst tractament corrector d’aigua sanitària de consum. En cas de que existeix algun tractament 
corrector d’aigua en la instal·lació existent es reaprofitarà. 

 

DISTRIBUCIONS INTERIORS. MUNTANTS 

Distribucions de la instal·lació interior i muntants existents. Al tractar-se d’una reforma i ampliació es connectarà la 
distribució d’aquests nous espais a la instal·lació existent.   

INSTAL·LACIONS PARTICULARS O INDIVIDUALS DELS NOUS ESPAIS. 

En cada derivació hi haurà sempre vàlvules de tall tipus esfera en el cas que quedin dins de fals sostre, i també 
en cada entrada a recinte humit. En aquest cas seran de pas recte – fins a DN25 - soldades i per encastar del 
tipus amb maneta per anar vista i embellidors. Quan es superi el DN25 seran del tipus esfera per anar a fals 
sostre.  

 

Cada aparell sanitari que ho permeti (rentamans, piques, inodors, bidets, ...), anirà connectat amb maneguets 
flexibles i incorporarà sempre una vàlvula tipus escaire per a poder tallar-li el subministrament d’ aigua en cas de 
necessitat. 

Els recintes humits que es tenen són: 

 

PLANTA BAIXA  

Vestidor 1 1 inodor (P.P.) 

 1 pica (P.P.)  

 

Vestidor 2 

 

 

Bany minusvàlids 

 

 

Cuina 

1dutxa (P.P.) 

1 pica (P.P.) 

1 inodor (P.P.) 

1 dutxa (P.P.)  

1 pica (P.P.) 

1 inodor (P.P.) 

1 dutxa (P.P.) 

2 piques (P.P.)  

3 rentavaixelles (P.P.) 

1 punt de neteja (P.P.) 

  

  

  

  

La distribució horitzontal de la canonada seguirà sent per fals sostre, amb els mateixos condicionants que els 
passos pels passadissos, encastant-se únicament les baixades. 

 

 

ESQUEMA DE PRINCIPI DE LA AMPLIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA EXISTENT 

Per tal d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible i en referència al decret d’ ecoeficiència, totes les aixetes 
portaran airejador a la seva descàrrega i les destinades a d’usos públics seran temporitzades i termostàtica en 
cas d’aigua calenta. 

 

Els inodors portaran sistema de doble descàrrega. 

AIGUA CALENTA SANITÀRIA  

La instal·lació objecte d’estudi disposa de producció d’aigua calenta sanitària, mitjançant instal·lació solar.  



 

ALTRES INSTAL·LACIONS VINCULADES 

La instal·lació de subministrament d’aigua va vinculada a: 

 instal·lació de climatització.  
 instal·lació elèctrica. 
 instal·lació contra incendis. 

 



 

MC 6.3 Evacuacions d’aigues 

REGLAMENTACIÓ 

Pel que fa a la reglamentació tècnica s'està subjecte o es recomanen les següents normatives: 

 Codi Tècnic de l’edificació (CTE), Real Decret 314/2006 del 17 de març. 

 Decret d’ecoeficiència 21/2006 de 14 febrer pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

 Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, 15 de setembre de 1986.   

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de poblacions. 
Preceptiu a la realització de subministrament, explotacions de serveis o execució de les 
obres i col·locació de les canonades i altres peces especials necessàries per a formar 
conduccions de sanejament, el projecte, execució, inspecció, direcció i explotació pertanyen 
al MOPU. 

 Recomanacions NTE-ISA. Ordre del Ministeri de l'Habitatge, 6 de març de 1973. 

 Reglamentacions i recomanacions de la Junta de Sanejament de Catalunya. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament de poblacions. 

 Normes UNE associades 

ANTECEDENTS. BASES DE DISSENY 

El conjunt, les instal·lacions parcials i els equips components del sistema proposat han estat projectats tenint en 
compte les següents consideracions base. 

CONDICIONANTS DE L’ENTORN 

Al tractar-se d’una reforma i ampliació d’una part de l’escola, l’evacuació d’aigües fecals dels nous espais es 
realitzarà per gravetat i anirà directament connectat al col·lector principal de recollida existent.  

 

Esquema situació connexió a col·lector existent. 

CONDICIONANTS TÈCNICS 

Únicament es realitza actuació en els nous espais establerts degut a la reforma i ampliació de l’escola.  

 

Es descriuen els condicionants tècnics sobre la recollida d'aigües servides i la xarxa d'evacuació fecals. 

 

La instal·lació es planteja de tipus separativa a l’interior i unitària a la sortida donat que: 

 El clavegueram on es connectarà la xarxa de recollida és unitària. 
 Es planteja separativa a l’interior, tot i que el clavegueram on es connectarà és unitari. Les diferents 

xarxes de l’edifici s’ajuntaran, abans de abocament a clavegueram, a la mateixa arqueta de sortida. 

 

El conjunt de la instal·lació de sanejament s'ha projectat tenint en compte les següents consideracions: 

 En general la instal·lació funcionarà per gravetat segons indicacions del CTE-HS5. En especial la part 
corresponent a recollides de pluvials, on només es faran servir sistemes mecànics quan sigui realment 
inviable la seva evacuació per gravetat. 

 Les canonades seran PP insonoritzat complint les normes UNE aplicables. Amb una pressió de 4 bar per 
instal·lacions interiors i 6 bar per instal·lació soterrada. El diàmetre mínim considerat per instal·lacions 
soterrades serà de 150mm.  

 La xarxa soterrada haurà de quedar registrable al menys cada 15m en trams rectes i a cada canvi de 
direcció o peu de baixant, mitjançant pericó. 

 Les unions es faran amb accessori aborcadat amb unions amb junta de goma. S’admetran solucions a 
base de termofusió sempre que siguin materials homologats i de reconeguda experiència. 

 No existirà cap mena de interconnexió entre la instal·lació de sanejament i la d’aigua de boca 
 Els aparells o zones on es produeixin greixos o olis susceptibles de ser evacuats es tractaran abans del 

seu abocament a la xarxa mitjançant sistemes de decantació o separadors de greixos. 
 Totes les canonades d’evacuació hauran de portar anell intumescent en el seu pas entre diferents sectors 

d’incendi.  

 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La instal·lació en els nous espais es basa en els següents conceptes: 

 

Connexió a clavegueram: Unitària. 

Acumulació i bombeig: Fecals: Sense acumulació, tot per gravetat.  

Número i diàmetre de sortida: 1 de 200 mm (Fecals). 

Distribució: Amb polipropilè insonoritzat.   

 



 

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

A continuació es descriuen les diferents parts que composaran les xarxes d’evacuació: 

PUNT DE RECOLLIDA 

Seran els diferents punts origen de xarxa d’evacuació, en general els aparells sanitaris i resta d’aparells, 
electrodomèstics o maquinària que sigui productora d’aigua susceptible de ser recollida (d’aigua corrent, de 
condensació, procedents de sistemes de neteja, buidatge d’instal·lacions i circuits, procedents de processos de 
neteja,...). 

 

Per altre banda seran punts de recollida els elements destinats a la captació d’aigua de pluja, escorrentia, 
sobreeixidors de qualsevol tipus de volum d’acumulació d’aigua,... 

 

Cada punt de recollida es caracteritzarà per la xarxa a la que pertany, l’element a recollir i el seu cabal estimat 
d’aigua a evacuar. 

 

Els diferents punts de recollida queden indicats a la DG i recollits als càlculs per trams. 

SISTEMES DE TANCAMENT HIDRÀULIC 

Cada punt de recollida haurà d’estar separat de la xarxa de clavegueram, com a mínim per un tancament 
hidràulic. D’aquesta manera s’evitaran passos d’olors de les xarxes generals als espais on s’ubiquen els punts de 
recollida. 

 

Els taps hidràulics podran aconseguir-se mitjançant sifó, pot sifònic, arqueta sifònica o bunera sifònica. 

 

Compliran les següents consideracions: 

 Seran autonetejants, de forma que l’aigua pugui arrossegar sòlids en suspensió. 
 La superfície interior no podrà retenir matèries sòlides 
 No tindrà parts mòbils que impedeixin el seu correcte funcionament. 
 Seran registrables i mantenibles. 
 La seva alçada de tancament hidràulic haurà de ser 50mm per usos continuats i 70mm per usos 

discontinus. L’alçada màxima serà de 100mm. La seva corona haurà d’estar a una alçada igual o menor a 
60cm per sota de la vàlvula de desguàs de l’aparell. El seu diàmetre serà igual o major que el diàmetre de 
la vàlvula de desguàs de l’aparell i igual o menor que el ramal on es connecta. 

 S’instal·larà el més a prop possible de l’aparell que serveix.  
 No s’instal·laran els sistemes de tancament hidràulic en sèrie respecte als aparells. 
 Els safareig, piques de cuina, aparells de bombeig (rentadores i rentavaixelles) hauran de portar sifó 

individual. 

 

XARXA D’EVACUACIÓ 

La xarxa d’evacuació és aquella que ens connecta els punts de recollida amb la sortida de l’edifici. Estarà 
composada per canonades en vertical i en horitzontal. 

XARXA HORITZONTAL D’EVACUACIÓ 

La composen les canonades i accessoris que connecten els punts de recollida amb la xarxa vertical. 

Quedarà dividida entre ramals i col·lectors (suspesos o soterrats). Els col·lectors suspesos seran insonoritzats, 
com a mínim en el pas per zones susceptibles d’esser ocupades per persones. 

 

Les canonades que hagin d’anar soterrades, sense possibilitat de registre es sobredimensionaran en 1 diàmetre 
per sobre del recomanat pel cabal de càlcul, amb un mínim de 150mm. 

 

Compliran les següents consideracions: 

 Als safareig, piques de cuina, lavabos i bidés la distància al baixant ha de ser com a màxim 4m, amb 
pendents compreses entre el 2,5% i el 5%. 

 A banyeres i dutxes la pendent ha de ser menor o igual al 10% 
 El desguàs dels inodors al baixant a de fer-se directament o amb manguetó igual o menor de 1m, sempre 

que no sigui possible donar a la canonada la pendent necessària. 
 S’ha de disposar de sobreeixidors als lavabos, bidés, banyeres i safareixos. 
 No s’instal·laran desguassos enfrontats connectats a la mateixa canonada. 
 Les unions dels desguassos als baixants han de tenir la major inclinació possible, que no serà inferior a 

45º 
 Els aparells amb sifó individual han de connectar-se a un tub de derivació que connecti amb el baixant i si 

no fos possible es connectaran al manguetó de l’inodor. 
 Les canonades seran de PP insonoritzat en compliment amb les normes UNE aplicables. 
 Es col·locarà 1 bunera als recintes humits de 50mm mínim, per tal de recollir qualsevol vessament o quan 

la neteja de l’espai ho requereixi. 
 En les xarxes de recollida de pluvials els desnivells màxims entre el punt d’inici de recollida i qualsevol 

punt serà de 15 cm per una pendent màxima del 0,5%. 
 Les fixacions de les canonades a parament es farà cada 70 cm per a canonades fins a 50 mm, i cada 5 

0cm en diàmetres superiors. Les fixacions es faran amb brides de junta de goma regulables per poder 
ajustar la seva pendent.  

 Els passos de canonades a través de parets o murs es farà mitjançant passamurs, retacat a parament, 
amb un marge de 10 mm. Aquesta marge s’omplirà amb masilla asfàltica o material elàstic. 

 Es preveuran element o punts lliscants per tal d’assumir les dilatacions del material. 

 

Les canonades han de disposar-se en rases adequades tal com s’estableix a l’apartat 5.4.3 del CTE, situats per 
sota de la xarxa de distribució d’aigua potable. 

 

Hauran de tenir una pendent mínima del 2%. 

 



 

S’ha de disposar de registre cada 15 m com a mínim. 

 

El diàmetre de canonades de trams soterrats serà com a mínim 150 mm, en general, excepte quan només es 
reculli un aparell diferent de inodor o abocador on podrà ser de 110mm. 

 

 
 

Situació de col·lectors soterrats de la instal·lació de sanejament en els nous espais. 

SUBSISTEMES DE VENTILACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT 

Disposaran de sistema de ventilació totes les xarxes d’evacuació de l’edifici. El sistema de ventilació a implantar 
serà: Subsistema de ventilació amb vàlvula d’aireació. 

Amb aquest sistema s’aconseguirà no haver de col·locar ventilació secundaria i no serà necessari sortir a coberta 
amb la ventilació primària. 

 

S’instal·larà 1 vàlvula per baixant.. 

 

En ramals de connexió a baixant de certa entitat s’instal·larà també vàlvula d’aireació. 

ELEMENTS DE CONNEXIÓ 

De tamanys adequats al diàmetre de la canonada de sortida, configuraran els punts de registre de la instal·lació 
de sanejament. Es col·locaran al llarg de la mateixa en punts estratègics on puguin ser fàcilment registrables i 
quedin integrats dintre de l’arquitectura de l’espai (en sales tècniques o recintes humits, sota lloses d’escales, en 
vestíbuls o zones poc transitades a peu o amb vehicles, sota bancs o elements de mobiliari no fixa o integrades 
amb el paviment mitjançant trapa amb el mateix acabat. 

 

Els pericons seran de obra de tipus sifònic, de 60 x 60 centímetres registrable. 

 

 

 

 

 

Situació del pericó (element de connexió de la nova instal·lació). 

 

Les unions entre xarxa vertical i horitzontal i dintre d’aquesta última es realitzarà intercalant arqueta registrable 
(mitjançant trapa). 

 

Només es connectarà un col·lector per cara d’arqueta amb angle superior a 90º entre entrades i sortida. Per tant 
es podran connectar com a màxim per arqueta 3 col·lectors d’entrada i 1 de sortida per cada pericó. 

SORTIDA I CONNEXIÓ A XARXA PÚBLICA 

Sortida i connexió a xarxa pública existent.. Es composarà de pericó sifònic i canonada de connexió a 
clavegueram. La connexió es realitzarà segons replanteig i situació de xarxa de clavegueram. S’haurà de validar 
conjuntament amb els gestors de la xarxa pública la validesa de la connexió plantejada i les característiques de la 
xarxa en el punt de connexió. 

 

Compliran les següents consideracions: 

 Els residus que puguin estar contaminats amb olis o hidrocarburs hauran de filtrar-se (mitjançant 
separadors de greixos, hidrocarburs, decantadors o depòsits neutralitzadors) abans del seu abocament a 
la xarxa pública. A aquests sistemes de depuració no podrà arribar residus procedents de xarxes fecals. 

 Les canonades soterrades a zona urbana hauran de ser aptes per suportar el trànsit rodat i estar 
protegides adequadament contra deformacions i pressions (sobretot als seus punts febles, unions i 
accessoris). 



 

 Sempre que sigui previsible un sobrecarregament de la xarxa de clavegueram exterior, s’instal·larà 
vàlvula antiretorn de doble claveta amb tancament manual, per evitar possibles inundacions d’aigua 
provinent de la xarxa pública. La situació d’aquest element serà de fàcil registre i manteniment. 

 S’instal·larà sistema de tancament hidràulic entre instal·lació interior i connexió a clavegueram de cara a 
evitar entrada d’olor des de la xarxa pública. 

  
 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

CANONADES D’EVACUACIÓ 

El càlcul dels diàmetres per a les conduccions d'evacuació depenen de diversos factors en cada tram, com el 
nombre d'aparells evacuats i el pendent de la canonada. El diàmetre dels baixants és constant en tota la seva 
alçada i determinat pel tram que ha d'evacuar màxim cabal, també la determinació del diàmetre dels col·lectors es 
té en compte. 

 

La xarxa es calcularà de forma separativa, obtenint els diàmetres de pluvials de forma independent als de fecals. 
Fent servir el mètode d’unitats de desguàs es faran les conversions pertinents per tal de calcular una xarxa 
unitària. 

 

A continuació es marquen els criteris que s’han fet servir pel càlcul de canonades, criteris i dimensionats 
considerats mínims normatius i que per tant seran sempre inferiors o iguals als assolits a projecte: 

 

XARXA FECAL 

A continuació s’indiquen els diàmetres i unitats de desguàs assignades als diferents aparells sanitaris: 

 

 UNITATS DE 
DESGUÀS 

DIÀMETRE MÍNIM SIFÓ I 
DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

[mm] 

TIPUS D’APARELL SANITÀRI US 
PRIVAT 

US 
PUBLIC 

US PRIVAT US PUBLIC 

Lavabo   1 2 32 40 

Bidé  2 3 32 40 

Dutxa  2 3 40 50 

Banyera (amb o sense 
dutxa) 

 3 4 40 50 

Inodor Amb cisterna 4 5 100 100 

Amb fluxómetre 8 10 100 100 

Urinari Pedestal - 4 - 50 

Suspés - 2 - 40 

Bateria - 3.5 - - 

Safareig De cuina 3 6 40 50 

De laboratori, 
restaurant,... 

- 2 - 40 

Safareig per rentar  3 - 40 - 

Abocador  - 8 - 100 

Font d’aigua  - 0.5 - 25 

Bunera sifònica  1 3 40 50 

Rentavaixelles  3 6 40 50 

Rentadora  3 6 40 50 

Lavabo complert (lavabo, 
inodor, banyera i bidé) 

Inodor amb 
cisterna 

7 - 100 - 

Inodor amb 
fluxómetre 

8 - 100 - 

Aseo amb dutxa (lavabo, 
inodor i dutxa) 

Inodor amb 
cisterna 

6 - 100 - 

Inodor amb 
fluxómetre 

8 - 100 - 

 

 

Aquests diàmetres són vàlids per a ramals de fins a 1,50m. Els diàmetres de cada tram no seran menors que els 
d’aigües a amunt de la instal·lació. 

 

Per a aparells no indicats a la taula anterior es faran servir els següents, en funció del diàmetre de la canonada de 
desguàs: 

 

DIÀMETRE DE DESGUÀS 
[mm] 

UNITATS DE DESGUÀS 
[UD] 

32 1 



 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

 

 

Pel càlcul dels ramals s’han fet servir les unitats de desguàs assignats a cadascun dels aparells que aboquen al 
col·lector. Per la selecció del diàmetre es fa servir la següent taula: 

 

MÀXIM NÚMERO DE 
UNITATS  

[UD] 

DIÀMETRE  

 

[mm] 

Pendent  

1% 2% 4%  

- 1 1 32 

- 2 3 40 

- 6 8 50 

- 11 14 63 

- 21 28 75 

47 60 75 90 

123 151 181 110 

180 234 280 125 

438 582 800 160 

870 1.150 1.680 200 

 

 

Pels baixants els càlculs de canonades s’han realitzat seguint la següent taula, en funció del número màxim 
d’unitats de desguàs assignades al baixant: 

 

Nº MÀX. UD, PER L’ALÇADA DE 
BAIXANT 

Nº MAX. UD, EN CADA RAMAL, PER 
UNA ALÇADA DE BAIXANT 

DIÀMETRE 

Fins a 3 plantes Més de 3 
plantes 

Fins a 3 plantes Més de 3 plantes [mm] 

10 25 6 6 50 

19 38 11 9 63 

27 53 21 13 75 

135 280 70 53 90 

360 740 181 134 110 

540 1.100 280 200 125 

1.208 2.240 1.120 400 160 

2.200 3.600 1.680 600 200 

3.800 5.600 2.500 1.000 250 

6.000 9.240 4.320 1.650 315 

 

 

Els diàmetres s’han calculat per una diferència de pressió de +/-250 Pa amb una superfície ocupada de 1/3 de 
secció transversal de canonada. 

 

Pel càlcul dels col·lectors horitzontals s’ha fet servir el criteri de funcionament a secció mitja, amb un màxim de ¾ 
amb condicions de flux uniforme. A continuació es presenta la taula de dimensionat de col·lectors: 

 

MÀX. UNITATS DE DESGUÀS [UD] Diàmetre 

Pendent  

1% 2% 4% [mm] 

- 20 25 50 

- 24 29 63 

- 38 57 75 

96 130 160 90 



 

264 321 382 110 

390 480 580 125 

880 1.056 1.300 160 

1.600 1.920 2.300 200 

2.900 3.500 4.200 250 

5.710 6.920 8.290 315 

8.300 10.000 12.000 350 

 

 

PERICONS I ARQUETES 

El dimensionat dels pericons s’ha fet en funció del diàmetre del col·lector de sortida, seguint, com a mides 
mínimes la següent taula: 

 

TAMANY 
EN 
PLANTA 

DIÀMETRE DE COL·LECTOR DE SORTIDA 

 

 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

L x A 
[cm] 

40x40 50x50 60x60 60x70 70x70 70x80 80x80 80x90 90x90

 

On:  

L: Longitud 

A: Amplada 

 



 

MC 6.4 Instal·lacions tèrmiques 

REGLAMENTACIÓ 

Per a la confecció del present projecte s'han seguit les següents normatives i reglamentacions: 

 

 RITE 2013 Versió consolidada (B.O.E 9 de setembre del 2013) del R.D 1027/2007, de 20 de 
juliol (B.O.E 29 de agosto de 2007). Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis 

 CTE. Codi tècnic de l’edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març de 2.006 

 Decret d’Ecoeficiència. Decret 21/2006, de 14 de febrer de 2.006 

 Reglament d'Aparells a Pressió, i Instruccions tècniques complementaries. R.D. 1.244/79 

 Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques i les seves Instruccions 
tècniques complementàries. 

 Normes UNE d'obligat compliment 

 Recomanacions de les Entitats d’Inspecció i Control (EIC). 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball 

 Recomanacions de les Companyies Subministradores 

 

ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY 

Els paràmetres en els que ens basem per definir l’actuació en l’edifici són: 

CONDICIONANT DE L’ENTORN 

L’edifici s’ubica en una zona totalment consolidada. 

CONDICIONANT TÈCNICS 

Donada l’existència d’una sala de calderes formada per 4 calderes en cascada, aprofitarem . 

LOCALS A TRACTAR 

S’ha considerat com a locals a tractar climàticament el gimnàs objecte del projecte. La resta de recintes humits no 
es climatitzen. A continuació s’estableixen els criteris i nivells de tractament de les diferents zones: 

 

 

 

Local Tractament 
tèrmic 

Humitat Ventilació 

Gimnàs C - FC+RC 

Magatzems - - extracció 

Lavabos - - extracció 

 

L’edifici disposa fonamentalment de les següents zones a considerar: 

- Gimnàs  

 

L’edifici pot tenir fonamentalment 2 modes de funcionament diferenciat: 

- Normal: En funcionament normal per a usuaris del gimnàs sense tractament (25 persones/ús) 
- Esporàdic: Amb ocupació elevada al gimnàs (85 persones/ús) 

 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La instal·lació es basa en els següents conceptes: 

 

 Generació de calor per Calderes a gas natural 

 Producció d’ACS per Calderes a gas natural amb acumulació (+ bescanviador 
incorporat) de 1.500 litres 

 Tractament de zones per Climatitzador amb bateria de calor i reuperador 

 Aportació d’aire exterior Pretractat amb recuperador incorporat  

 

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

PARÀMETRES DE CÀLCUL 

Per al càlcul del sistema de climatització especificat i de cara a satisfer les condicions de benestar i higiene, 
segons especificacions de la IT 1 del R.I.T.E., s’han pres els següents paràmetres: 

QUALITAT TÈRMICA 

Les condicions de càlcul són les obtingudes de UNE 100.002 



 

 

CONDICIONS EXTERIORS 

Temperatura seca estiu: 27.40 oC 

Temperatura humida estiu: 22.50 %  

Temperatura seca hivern: 1.20 oC 

Humitat relativa hivern: 90 %  

 

Les condicions interiors venen estipulades per la IT 1.1.4.1.2 a) i són les expressades a la següent taula: 

 

CONDICIONS INTERIORS 

Temperatura seca estiu: 23 - 25 oC 

Humitat relativa estiu: 45 - 60 %  

Temperatura seca hivern: 21 - 23 oC 

Humitat relativa hivern: 40 – 50 %  

 

Tant a l'hivern com a l'estiu la temperatura interior estarà en relació amb l'exterior, tal i com s'ordena a la 
IT.1.1.1.1.2 2. Aquest paràmetre es mantindrà constant en la zona ocupada. 

Seguint la IT. 1.1.4.1.3, la velocitat de l'aire estarà en funció de les condicions interiors. En cap cas no superarà 
els valors especificats en la següent taula en totes les zones susceptibles de ser ocupades per l'usuari. 

 

Temporada Temperatura  

interior 

[ºC] 

Velocitat mitjana 
de l‘aire 

[m/s] 

Estiu : 23 0,16 

Hivern: 20 0,13 

 

QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

L’índex de ventilació seguirà les especificacions de la IT 1.1.4.2 i de la UNE-EN 13779.  

 

En termes genèrics i seguint el mètode indirecte de càlcul per persona, les quantitats mínimes d’aire exterior a 
aportar a les diferents sales serà: 

 

Categoria del recinte Espais tipus Cabal 

[dm3/s persona] 

IDA 1 (òptima qualitat) Hospitals, clíniques, laboratoris i llars d’infants 20 

IDA 2 (bona qualitat) Oficines, residencials, museus, aules, ... 12,5 

IDA 3 (qualitat mitja) Comercials, cines, teatres, restaurants, ... 8 

IDA 4 (qualitat baixa)  5 

 

Per locals on l’ocupació per persones no sigui permanent els cabals mínims de ventilació podran ser: 

 

Categoria del recinte Cabal 

[dm3/s persona] 

IDA 1 (òptima qualitat) No aplicable 

IDA 2 (bona qualitat) 0,83 

IDA 3 (qualitat mitja) 0,55 

IDA 4 (qualitat baixa) 0,28 

 

Per tractar-se d’un edifici d’ús gimnàs/poliesportiu en general s’ha fet servir un règim de ventilació de 28,8 m3/h 
per persona corresponent a IDA-3, en magatzems 2 ren/h (> 2 l/s m2  ) , lavabos i recintes humits 10 ren/h (>2 l/s 
m2 ) mantenint-los en depressió a recintes adjacents. 

 

L’aire d’aportació estarà filtrat segons les especificacions de la IT 1.1.4.2.4. En funció de les característiques de 
l’aire exterior (ODA) i de l’aire interior (IDA) les classes de filtració queden resumides en la següent taula: 



 

 

Aire interior

Aire exterior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

 Filtres Previs 

ODA 1: Partícules sòlides temporals F7 F6 F6 G4 

ODA 2: Altes concentracions de partícules F7 F6 F6 G4 

ODA 3: Altes concentracions de contaminants 
gasosos 

F7 F6 F6 G4 

ODA 4: Altes concentracions de contaminants 
gasosos i partícules 

F7 F6 F6 G4 

ODA 5: Molt altes concentracions de 
contaminants gasosos i partícules 

F6/GF/F9* F6/GF/F9* F6 G4 

 Filtres Finals 

ODA 1: Partícules sòlides temporals F9 F8 F7 F6 

ODA 2: Altes concentracions de partícules F9 F8 F7 F6 

ODA 3: Altes concentracions de contaminants 
gasosos 

F9 F8 F7 F6 

ODA 4: Altes concentracions de contaminants 
gasosos i partícules 

F9 F8 F7 F6 

ODA 5: Molt altes concentracions de 
contaminants gasosos i partícules 

F9 F8 F7 F6 

* S’haurà de preveure la instal·lació d’un filtre de gas o un filtre químic (GF) situat entre les dues 
etapes de filtració. El conjunt de filtració F6/FG/F9 es posarà preferentment en la Unitat  de 
Pretractament d’Aire (UPA). 

 

Donat que es tracta de ODA 4 i IDA 2 i 3 el filtre previst per les unitats climatitzadores serà F6+F7 o F6+F8. 

 

Es preveurà filtratge a l’entrada d’aire exterior i aire recirculat.  

 

Els recuperadors de calor aniran protegits amb filtres classe F6 o superior. 

L’extracció de les estances projectades es realitzarà en funció de les característiques de l’aire interior. En funció 
d’aquest paràmetre, la classificació dels locals i el possible ús de l’aire d’extracció es resumeix en la següent 
taula: 

 

Categoria Nivell de 
contaminació 

Espais tipus Ús possible 

AE 1 Baix Oficines, aules, sales de reunions, 
locals comercials, passos sempre que 
no es permeti fumar 

Pot emprar-se per retorn 

AE 2 Moderat Restaurants, habitacions d’hotels, 
vestidors i els anteriors on està permès 
fumar 

No pot retornar-se. Pot 
emprar-se com a 
transferència a serveis, banys 
o aparcaments 

AE 3 Alt Lavabos, saunes, cuines, laboratoris, 
impremtes, habitacions de fumadors 

No pot recircular-se ni 
transferir-se 

AE 4 Molt alt Campanes de fums, aparcaments, 
bugaderies, sales d’escombraries,  .. 

No pot recircular-se ni 
transferir-se 

 

El cabal d’aire d’extracció de locals de servei serà com a mínim 2 l/s m2  

QUALITAT ACÚSTICA 

Es prendran les mesures adequades per tal que no es produeixin nivells de pressions sonores superiors als 
indicats per a les diferents zones, segons les especificacions del DB HR del CTE. 

 

Les sales de màquines disposaran dels aïllaments corresponents que evitin la transmissió de sorolls i vibracions 
als espais adjacents. 

 

En general, els elements de la instal·lació de climatització susceptibles de transmetre sorolls o vibracions, com 
plantes refredadores o bombes de calor, bombes circuladores, climatitzadors i ventiladors, es dotaran amb 
elements que evitin la propagació d’aquestes, com silent-blocks, i en cas d’anar recolzats es dotaran de bancada 
antivibratòria sobre capa d’anivellació. Entre la bancada i la capa esmentada es col·locarà un gruix de material 
aïllant tipus PKB-2 o similar. 

CONSIDERACIONS ARQUITECTÒNIQUES i D’UBICACIÓ 

Els detalls constructius s'assenyalen en els plànols d'arquitectura, i els coeficients de transmissió considerats són 
els següents: 

 



 

Tancament Coeficient de conductivitat 

Vidre doble amb càmera d’aire 2.13 kcal/h·m2·  oC 

Paret exterior aïllada - kcal/h·m2·  oC 

Envà 1,80 kcal/h·m2·  oC 

Sostre 1.23 kcal/h·m2·  oC 

Terra 1,23 kcal/h·m2·  oC 

Coberta 2.13 kcal/h·m2·  oC 

 

L’ocupació i activitat prevista de cara als càlculs són les deduïdes de la distribució arquitectònica i mobiliari 
previst. Als casos on no sigui fàcil deduir la dada, s’aplicaran els criteris establerts per la normativa vigent a nivell 
d’aforament de les sales. 

L’edifici objecte d’estudi es troba situat a zona consolidada urbana. 

 

Aquesta situació fa que de cara a la determinació dels sistemes de filtratge, es consideri que l’aire exterior 
correspon a una categoria ODA 4. 

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA 

Per tal de garantir el compliment de les especificacions de la IT 1.2, Exigència d’eficiència energètica, algun punt 
de la IT 1.1 i les condicions de seguretat marcades en la IT 1.3 el disseny de la instal·lació en el que respecta a la 
producció i distribució d’energia es dissenya i dimensiona seguint els següents preceptes: 

GENERALITATS 

La instal·lació que es descriu en els següents apartats està composada per els següents elements: 

 

 Generació de fred i calor per Caldera existent dedicada a circuit de 
calor 

 La instal·lació és a: 2 tubs  

 La distribució es: Cabal constant 

 El material emprat per a la distribució d’energia és: Aigua 

 El material de la instal·lació és: Acer Negre DIN 2448 

PRODUCCIÓ DE FRED 

No disposem de producció de fred en el projecte. Únicament disposem de producció de calor. 

 

PRODUCCIÓ DE CALOR 

La producció de calor es realitza amb el grup de calderes existent en l’edifici, condensades per aigua que se 
situaran la sala tècnica existent de l’edifici. Les característiques d’aquests equips es poden obtenir a partir de les 
4 unitats existents. La marca es Cliber amb una potència al voltant dels 70 KW cada una. Estan distribuïdes en 
cascada.  

 

No s’ha realitzat cap tipus de tria per aquests elements, ja que s’ha realitzat considerant la potència màxima 
simultània obtinguda del càlcul de càrregues realitzat i les pèrdues o guanys en xarxes de distribució.  

 

Les temperatures previstes en els diferents fluids emprats com a medi de transmissió d’energia en contacte amb 
el sistema de producció queden reflectides en la següent taula: 

 

Aigua calenta climatització  

Impulsió 45 oC 

Retorn 40 oC 

Salt tèrmic 5 oC 

 

Per tal de resoldre l’ACS pel que fa a temperatura d’acumulació així com el xoc tèrmic pel tractament anti-
legionela, es disposa de mòdul d’alta temperatura en sèrie com a segona compressió en el circuit específic de 
ACS. Es tracta del mateix grup de calderes existents. 

Els circuits primaris s’han previst a cabal constant per tal d’optimitzar el funcionament de les unitats productores. 

 

Cada unitat productora disposarà de un grup de bombeig calculat per el cabal nominal de la màquina per a les 
pèrdues de pressió assignades al circuit primari. Aquest grup de bombeig es composa de dues bombes iguales.  

 

Id Circuit Marca i model Cabal Pressió Potència 

   [m3/h] [m.c.a.] [kW] 

 Pr. Condensació Calor Existent - - - 



 

 Pr. Recirculació ACS SEDICAL SAM-25/125-0,05K 1 4 0.06 

 

Les temperatures previstes en els diferents circuits emprats com a medi de transmissió d’energia en contacte amb 
el sistema de producció queden reflectides en la següent taula: 

 

 Aigua freda climatització Aigua calenta alta 
temperatura 

Aigua calenta Climatitzador

Impulsió  [º C] - 78 45 

Retorn  [º C] - 70 40 

Salt tèrmic  [º C] - 8 5 

 

El material previst és acer negre amb soldadura. 

El disseny dels circuits de distribució s’ha realitzat considerant les característiques tècniques i funcionals dels 
diferents consumidors, segons especifica la IT 1.2.4.2.7. 

 

El circuit secundari serà a cabal constant. Cada circuit disposarà de un grup de bombeig calculat per el cabal 
ajustat a la demanda tèrmica del circuit i a les seves pèrdues de pressió. Aquest grup de bombeig es composa de 
bombes simples en paral·lel de funcionament altern o per altes potències de 3 bombes simples amb funcionament 
de 2 en paral·lel i una en reserva. 

 

Les característiques dels equips de bombeig per a cada circuit queden reflectides en la següent taula: 

 

Id Circuit Marca i model Cabal Pressió Potència 

   [m3/h] [m.c.a.] [kW] 

 Pr. Condensació Calor Existent - - - 

 ACS Recirculació Sedical SDM 40/145.1-0,2/K 1 4 0,06 

 

Les temperatures previstes en els diferents fluids emprats com a medi de transmissió d’energia per als circuits de 
distribució queden reflectides en la següent taula: 

 

Aigua freda climatització 

 Circuit fred 

 

[ºC] 

 

Impulsió -  

Retorn -  

Salt tèrmic -  

 

Aigua calenta calefacció 

Impulsió 45 oC 

Retorn 40 oC 

Salt tèrmic 5 oC 

 

Aigua calenta ACS  

Impulsió 78 oC 

Retorn 70 oC 

Salt tèrmic 8 oC 

 

 

La distribució es realitzarà amb canonades d’acer DIN 2440. 

 

Les canonades s’han dimensionat limitant les pèrdues de pressió en 30 mm.c.a./m i la velocitat a 2 m/s . Els 
valors dels diàmetres obtinguts queden reflectits en la D.G. 

 

Serà d’obligat compliment la IT1.2.4.2.1 on s’expressen els gruixos en mm per a canonades de transport de fluid. 
L’aïllament de canonades de fred es realitzarà amb conquilla elastomèrica amb barrera de vapor i un coeficient de 
conductivitat no menor a 0,04 W/m ºK dels gruixos especificats en les taules següents: 

 



 

Per a canonades interiors Fredes: 

 

 TEMPERATURES DEL FLUID TRANSPORTAT [ºC] 

Diàmetres de –10 °C a 0 °C de 0 °C a 10 °C major que 10 ºC 

        DN  35 30 20 20 

35 < DN  60 40 30 20 

60 < DN  90 40 30 30 

90 < DN  140 50 40 30 

140 < DN 50 40 30 

 

Per a canonades exteriors Fredes: 

 

 TEMPERATURES DEL FLUID TRANSPORTAT [ºC] 

Diàmetres de –10 °C a 0 °C de 0 °C a 10 °C major que 10 ºC 

        DN  35 50 40 40 

35 < DN  60 60 50 40 

60 < DN  90 60 50 50 

90 < DN  140 70 60 50 

140 < DN 70 60 50 

 

Per a canonades interiors Calentes: 

 

 TEMPERATURES DEL FLUID TRANSPORTAT [ºC] 

Diàmetres de 40 °C a 60 °C de 60 °C a 100 °C major que 100 ºC

        DN  35 25 25 30 

35 < DN  60 30 30 40 

60 < DN  90 30 30 40 

90 < DN  140 30 40 50 

140 < DN 35 40 50 

 

Per a canonades exteriors Calentes: 

 

 TEMPERATURES DEL FLUID TRANSPORTAT [ºC] 

Diàmetres de 40 °C a 60 °C de 60 °C a 100 °C major que 100 ºC

        DN  35 35 35 40 

35 < DN  60 40 40 50 

60 < DN  90 40 40 50 

90 < DN  140 40 50 60 

140 < DN 45 50 60 

 

Les canonades exteriors es protegiran de les inclemències meteorològiques amb un forro protector d’alumini. 

 

Les canonades circularan per espais destinades a aquest fi, especialment per cel rasos i muntants específics. Les 
suportacions d’aquestes canonades es regiran per les especificacions del fabricant, prenent-se com a base de 
partida les indicades en la següent taula: 

 

 

TUB METÀL·LIC SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE SUPORTACIONS 

[metres] 

DN [mm] Circulació vertical Circulació horitzontal 

DN > 10 1.80 1.20 

16  DN < 25 2.40 1.80 

32  DN < 50 3.00 2.40 

63  DN < 125 3.60 3.00 

 

Totes les suportacions seran abraçadores tipus isofòniques, d’acer galvanitzat amb junta de goma que impedeixi 
a la canonada ser malmesa per la pròpia soportació. El seu ancoratge i tac de subjecció estarà en relació al pes 
de la canonada 



 

 

Els circuits de distribució es dotaran de compensadors de dilatació en els seus trams verticals o horitzontals de 
gran longitud on els canvis de direcció no puguin absorbir els esforços generats per els canvis de longitud 
ocasionats per els canvis de temperatura en les canonades segons especifica la IT 1.3.4.2.6. Aquests sistemes 
es dimensionaran segons la UNE 100.156 i per els codis CTN 53 en canonades plàstiques. 

 

Així mateix s’instal·laran sistemes de purga d’aire en tots els punts alts de la instal·lació, principalment a les 
entrades a bateries de climatització i en sales tècniques. 

Es disposarà de vàlvules de tall per a la sectorització de cadascun dels elements i en els diferents ramals de la 
distribució. 

 

Així mateix es dotarà a la xarxa de distribució de valvuleria d’equilibrat per garantir els cabals en cadascun dels 
elements que configuren la instal·lació. En concret s’instal·laran vàlvules micromètriques en els circuits primaris i 
vàlvules micromètriques en els ramals. 

El sistema de producció de fred incorporarà la valvuleria i components necessaris per a l’omplenatge i el buidatge 
de les canonades. L’omplenatge es realitzarà des de la sala de màquines, incorporant valvuleria, sistema de. El 
buidatge principal es realitzarà des de la sala de màquines, però poden existit buidatges parcials en zones baixes 
de la instal·lació. 

 

Els diàmetres per a la realització de l’omplenatge i el buidatge en funció de la potència tèrmica de la instal·lació, 
queden reflectits en la següent taula. 

 

 

Circuits de calor: 

Potència tèrmica 

[kW] 

Omplenatge 

[DN mm] 

Buidatge 

[DN mm] 

         P  70 15 20 

  70 < P  150 20 25 

150 < P  400 25 32 

400 < P  32 40 

 

El circuit de calor es dotarà d’un sistema d’expansió, segons especificacions de la IT 1.3.4.2.4. El càlcul d’aquest 
equip es realitza aplicant la UNE 100.155 basant-se en el volum de l’aigua en l’interior de la instal·lació, de les 
temperatures màximes i mínimes en la canonada i de les pressions que s’hi assoleixen. 

 

Per a la instal·lació de fred descrita i considerant que la pressió del vas oscil·la entre 1,5 i 4 bars i la vàlvula de 
seguretat es tara a 3,5 kg/cm2 resulta un vas d’expansió de 12 litres.  

 

El sistema de seguretat es complementa amb vàlvules de seguretat tarades a una pressió de 3,5 kg/cm2. 

 

En els circuits primaris de generadors de calor es disposarà de interruptor de flux. En els circuits de fred es 
disposarà de interruptor de flux enclavat elèctricament amb arrencador de compressor. 

 

TRACTAMENT D'ESPAIS 

GENERALITATS 

El tractament de les diferents zones a climatitzar es realitza tenint presents les condicions de la sala i el confort 
dels usuaris. Així doncs, les diferents sales disposen dels següents sistemes: 

 

 Tractament de zones per Climatitzadors 

 Aportació d’aire exterior Free cooling i recuperació en els climatitzadors 

 

 

Espai Tractament de zona Tipus de tractament Tractament d’aire exterior 

Gimnàs Climatitzador Aigua 2 Tubs Free cooling i recuperació en el 
propi climatitzador 

 

ESPAIS AMB TRACTAMENT pER AIRE 

En general el tractament d’aire es farà a través d’unitats de panell sandvitx de 35 mm de gruix amb element 
interior absorbent. Les seccions de ventilació portaran aïllament acústic. Per ajustar els cabals es dotaran de 
reguladors electrònics de velocitat per a cabals inferiors als 2.500 m3/h i variadors de freqüència per a cabals 
superiors. Les UTA’s superiors a 70 kW disposaran de sistema de refredament gratuït d’aire exterior (freecooling). 

 



 

Totes les màquines tindran aportació d’aire exterior que es realitzarà emprant la zona de retorn de les unitats de 
tractament d’aires, o bé a través del sistema de free-cooling en les unitats que en disposin. 

 

Per a la tria dels elements s’ha suposat un factor de by-pass en la bateria dels climatitzadors de 0,15. 

 

Les característiques tècniques dels climatitzadors seran tals que tinguin com a màxim les especificacions de 
pèrdua de càrrega per element estipulades en la IT 1.2.4.2.4, i reflectides en la següent taula; 

 

Element Pèrdua màxima 

[Pa] 

Bateria de calor 40 

Recuperador 80 a 120 

Silenciosos 60 

Seccions de filtració Segons fabricat i tipologia 

 

 

Les bateries de bescanvi tèrmic entre els circuits de distribució i l’aire de tractament es calculen partint dels salts 
tèrmics previstos en els circuits de distribució, que tal i com s’indicava en l’apartat de producció, són els definits 
en la següent taula: 

 

Circuit Fred Calor 

Impulsió - oC 45 oC 

Retorn - oC 40 oC 

Salt tèrmic - oC 5 oC 

 

 

En funció d’aquests factors i de les necessitats tèrmiques de cada espai les característiques tècniques dels 
climatitzadors per a cada zona es mostren en les dues taules següents: 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Id Espai Marca i model Potència 
frigorífica 

Potència 
calorífica 

Cabal 
nominal 

   [kW] [kW] [m3/h] 

Cl1 Pista Servoclima CTA 2 -- 20,63 2400  

 

Essent la potència específica la relació entre la potència del motor i el cabal que mou, es complirà la relació 
establerta a la següent taula: 

 

 

Categoria Potència específica 

SPF 1 (Ventilació i extracció) Wesp <= 500 

SFP 2 (Ventilació i extracció) 500 < Wesp <= 750 

SPF 3 (Climatització) 750 < Wesp >= 1250 

SPF 4 (Climatització) 1250 < Wesp <= 2000 

SPF 5 Wesp > 2000 

 

Les conduccions d’aire des de les unitats terminals fins als espais es realitzarà amb conducte tipus sandvitx 
alumini - escuma de poliuretà- alumini / xapa d’acer galvanitzat junta meto aïllat. 

 

Per al càlcul de la secció dels conductes s’han considerat els següents paràmetres: 

 Pèrdua de pressió màxima: 0,1 mm.c.a./m  per a limitació de dimensions de ventiladors  
 Velocitat màxima:  6 m/s Limitació de sorolls i fregament en conductes. 

El càlcul s’ha realitzat emprant el mètode de velocitat constant. 

 

Les connexions entre trams de conductes i amb els seus accessoris es realitzaran de manera que s’asseguri una 
estanqueïtat de classe B o superior, el que es tradueix en unes fuites menors a les especificades a la següent 
taula, en funció de la pressió estàtica disponible del ventilador que l’alimenti: 

 

P P f 

[mm.c.a] [Pa] dm3/(s m2) 

3 30 0,082 

5 50 0,114 



 

7 70 0,142 

10 100 0,180 

15 150 0,234 

20 200 0,282 

25 250 0,326 

 

 

Els conductes circularan per sostre i muntants d’instal·lacions. Es deixaran trapes i registres per poder fer la 
neteja interior dels conductes cada 10 metres. 

 

Per a conductes d’aire, els valors d’aïllaments s’ajustaran a la següent taula o a les especificacions de la IT 
1.2.4.2.2: 

 

Tipus aire En conducció interior En conducció exterior 

 Gruix [mm] Gruix [mm] 

Calent 20 30 

Fred 30 50 

 

La difusió es realitzarà amb elements de mercat que compleixin les necessitats tècniques de l’espai tractat, en 
quan a cabals, pèrdues de pressió, prestacions acústiques i d’abast de la vena d’aire i alhora tinguin una 
integració arquitectònica adient amb la resta d’elements de l’espai. 

 

Segons la IT 1.2.4.2.4 les pèrdues de pressió màxima en els elements de difusió serà la reflectida en la següent 
taula: 

 

Element Pèrdua màxima 

[Pa] 

Impulsió 40 a 200 segons tipologia 

Retorn 20 

 

 

La impulsió de l’espai Gimnàs de planta baixa es realitza amb toveres d’alta inducció i el retorn amb reixa lineals 
verticals, passant per la cambra d’aire sota escenari per temperar l’espai i retorn al climatitzador. 

 

La extracció dels vestidors es realitza mitjançant reixes lineals horitzontals a sostre, i la resta de banys, sala 
tècnica i magatzems es realitza per mitjà de boques d’extracció. 

 

La sortida de l’aire extret de les diferents estances serà per façana. 

 

RENOVACIÓ D’AIRE 

L’aportació i extracció d’aire dels diferents recintes es realitzarà en funció de la tipologia AE de cadascun d’ells, 
segons s’especifica en la IT 1.1.4.2.5, i l’aportació necessària en funció de la tipologia IDA de la IT 1.1.4.2.2. 

 

L’extracció es realitzarà des dels retorns de les sales o des dels locals tipus lavabos o dutxes mentre que 
l’aportació es realitzarà en les sales a tractar, ja sigui directament amb l’aire tractat o a través del climatitzador de 
tractament. 

 

En disposar d’un cabal d’aire expulsat a l’exterior superior als 1.800 m3/h (0,5 m3/s) es dotarà al sistema d’un 
recuperador d’energia. Aquest tindrà unes característiques tals com s’indica en la següent taula, segons 
prescripcions de la IT 1.2.4.5.2 

 

Hores de 
funcionament 

Cabal d’extracció [m3/h] 

1800 Q<5400 5400 Q<10800 10800 Q<21600 21600 Q<43200 43200  Q 

[%] [Pa] [%] [Pa] [%] [Pa] [%] [Pa] [%] [Pa] 

           t  2.000 40 100 44 120 47 140 55 160 60 180 

2000 < t  4000 44 140 47 160 52 180 58 200 64 220 

4000 < t  6000 47 160 50 180 55 200 64 220 70 240 

6000 < t 50 180 55 200 60 220 70 240 75 260 

 

 

calculs justificatius 

S’adjunten en els annex específic de càlcul d’instal·lacions els resultats obtinguts per als càlculs efectuats amb 
programes informàtics o fulles de càlcul. 



 

  



 

MC 6.5 Energia solar tèrmica 

REGLAMENTACIÓ 

El projecte que es redacta es basa en l’aplicació de la següent normativa: 

 

 Ordenança sobre la incorporació de Sistemes de Captació d’Energia Solar als edificis de la ciutat de 
Barcelona. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis. 

 Codi tècnic de l’edificació. Document bàsic sobre estalvi energètic (CTE-HE4). Contribució solar mínima 
de aigua calenta sanitària  

 RITE. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, aprovat pel R.D. 1027/2007 de 29 d’agost de 
2.007. 

 REBT Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel RD 842/2002 de 2 d’agost, i instruccions 
tècniques complementàries ITC -BT, i fulls d’interpretació. 

 RAP Reglament de recipients a pressió, aprovat pel RD 1244/79 de 4 de abril. 
 RD 909/2001, de criteris higienicosanitaris de prevenció de la legionel·la. 
 RD 891/1980 de 14 d’abril, sobre homologació dels captadors solars. 
 Ordre de 28 de juliol de 1980 per la que s’aproven les normes i instruccions tècniques complementaries 

per a la homologació dels captadors solars. 
 Normes INTA per a la caracterització dels col·lectors solars 

INTA 610001 Assaig de col·lectors solars tèrmics 

INTA 610002 Assaig de resistència i durabilitat de col·lectors solars plans 

 Normes UNE  

UNE-EN 12975 Sistemes solars tèrmics i components. Captadors solars 

UNE-EN 12976 Sistemes solars tèrmics i components. Sistemes solars prefabricats.  

UNE-EN 12977 Sistemes solars tèrmics i components. Sistemes solars a mida.  

UNE EN 806 Especificacions per a instal·lacions de conducció d’aigua destinada al consum 
humà a l’interior d’edificis 

UNE EN 1717 Protecció contra la contaminació d’aigua potable en les instal·lacions d’aigua i 
requisits generals dels dispositius per evitar la contaminació per reflux. 

UNE ENV 1991 Eurocodi 1: Bases de projecte i accions en estructures. Càrregues de neu. 
Càrregues de vent. 

UNE EN 60335 Seguretat dels aparells electrodomèstics i anàlegs. Part 1: Requisits generals. 
Prescripcions particulars per als termos elèctrics. 

UNE EN 9488 Energia solar. Vocabulari. 

UNE 100.155 Climatització. Càlcul de vasos d’expansió 

UNE 100.157 Climatització. Disseny de sistemes d’expansió 

UNE 100.030 Prevenció de legionel·la en instal·lacions d’edificis 

ENV 305-93 Definicions dels rendiments dels bescanviadors de calor i procediment general 
d’assaig per a establir el rendiment de tots els bescanviadors de calor. 

ENV 306-93 Mètode de mesura dels paràmetres necessaris per establir el rendiment. 

ENV 307-93 Directrius per a elaborar les instruccions d’instal·lació, operació i manteniment 
necessaris per a mantenir el rendiment de cada un dels tipus de bescanviadors 
de calor. 

Producció energetica 

El projecte s’ha desenvolupat partint dels valors de demanda, de paràmetres ambientals i de les característiques 
del captador solar que es detallen en aquest apartat. 

DEMANDA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

La demanda d’aigua calenta sanitària, es calcula segons el numero d’usuaris previstos que ocuparan l’edifici. 

Per a un edifici d’us habitatge, el numero d’usuaris es calcula en funció del numero d’habitacions d’aquests. 

 

TIPOLOGIA Usuaris 

CTE-HE4 

Usuaris 

DECRET ECOEFICIÈNCIA

Usuaris 

ORDENANÇA SOLAR 

Menjador escola 250 250 250 

Vestuaris 25 25 25 

 

 Demanda 
5l/dia·usuari +  

35 l/dia·u (vestuaris) 

CTE-HE4 

Demanda 
4l/dia·usuari + 

35 l/dia·u (vestuaris) 

D. ECOEFICIÈNCIA 

Demanda  

4l/dia usuari 

30l/dia·u (vestuaris) 
O.SOLAR PARETS 

Usaris totals 7 9 9 

Demanda 1.850 l/dia 1.850 l/dia 2.125 l/dia 

Zona climàtica II III - 

Cobertura 30% 50% 60% 

 

El consum estimat segons l’ Ordenança Solar de Parets del Vallès és de 2.125 l/dia a una temperatura de 60ºC 
i una cobertura de 60%. D’això es desprèn que tracta de la normativa més desfavorable amb la qual es 
dissenyarà la instal·lació. 

PARÀMETRES METEOROLÒGICS 

Els paràmetres meteorològics emprats per el càlcul són els aportats per l’ordenança. Els valors es poden veure 
en la següent taula: 



 

 

Mes 
Tº ambient 

[ºC] 
Tº aigua xarxa 

[ºC] 

Radiació solar en 
superfície horitzontal  

[kwh/m2·dia] 

Gener 11,00 8 6,50 

Febrer 12,00 9 9,50 

Març 14,00 11 12,90 

Abril 17,00 13 16,10 

Maig 20,00 14 18,60 

Juny 24,00 15 20,30 

Juliol 26,00 16 21,60 

Agost 26,00 15 18,10 

Setembre 24,00 14 14,60 

Octubre 20,00 13 10,80 

Novembre 16,00 11 7,20 

Desembre 12,00 8 5,80 

 18,50 12,3 13,50 

Font: IDAE 

Igualment es consideren en el disseny la latitud de l’emplaçament de cara a establir la inclinació més adient dels 
captadors solars, i la temperatura mínima històrica registrada a l’emplaçament per a la protecció contra gelades 
del circuit primari, que s’ha obtingut de l’ordenança. 

 

Latitud de l’emplaçament 42º N 

Temperatura mínima històrica -15ºC 

determinació de la cobertura solar 

La cobertura solar de la demanda energètica per a l’obtenció d’ACS, es defineix segons l’Ordenança solar de 
Barcelona segons: 

 

Demanda diària d’ACS de l’edifici: 270 l/dia (0-10.000 l/dia) 

Tipus d’energia auxiliar: Cas general  

 

Amb aquestes dades, obtenim que la cobertura solar de la instal·lació ha de ser del 60%. 

Producció energetica de la instal·lació 

La determinació de la quantitat d’energia que ha de proporcionar la instal·lació solar es calcula mitjançant el 
producte de la demanda energètica total per la contribució solar mínima exigida. 

 

Per tal de definir la demanda energètica de l’edifici per a l’obtenció d’ACS es pot calcular per la formula en base 
mensual: 

Dener = QACS·(Tref - TAF)·Dmes / 860    [kWh/dia] 

on: 

QACS: Consum d’ACS a la temperatura de referència [l/dia]. 

Tref: Temperatura de referència d’ACS [ºC] 

TAF: Temperatura d’aigua de xarxa [ºC] 

Dmes: Dies del mes en qüestió.  

 

Per calcular la producció mínima anual d’energia de la instal·lació s’aplica la següent expressió: 

Panual = (Danual * Csolar) / 100 

on: 

Panual: Producció anual d’energia de la instal·lació solar. [kWh/dia] 

Danual= Demanda anual d’ACS de l’edifici. [kWh/dia] 

Csolar= Cobertura solar de la instal·lació [%] 

 

Mes 
Demanda 
energètica 
[kWh/mes] 

Producció 
mínima 

instal·lació 
[kWh/mes] 

Gener 2.827,36 913,50 

Febrer 2.484,72 1.116,58 

Març 2.598,11 1.524,55 

Abril 2.366,40 1.652,78 

Maig 2.368,87 1.820,38 

Juny 2.218,50 1.843,92 

Juliol 2.216,04 2.002,86 



 

Agost 2.292,45 1.867,77 

Setembre 2.292,45 1.649,06 

Octubre 2.445,28 1.440,87 

Novembre 2.514,30 1.022,30 

Desembre 2.827,36 855,78 

ANUAL 29.451,82 17.710,34 

calcul i disseny dels components de la instal·Lació 

CAPTADOR SOLAR 

L’elecció del tipus i model de captador solar és un element fonamental del disseny de la instal·lació, ja que 
determina el rendiment de la mateixa i el dimensionat dels altres components de la instal·lació. El tipus de 
captador solar emprat en el projecte serà captador solar de tubs de buit, per entendre que optimitza la relació 
rendiment/superficie d’implantació, evitant d’aquest manera les ombres dintre de la superficie reduïda on 
s’instal.laran els captadors. 

 

El rang de temperatures de treball d’aquest tipus de captadors es coherent amb l’ús al que es destina (producció 
d’aigua calenta). 

 

El tipus de captador, per a la seva integració arquitectònica s’ha escollir apte per la seva posició en horitzontal 
sobre el badalot de coberta.  

Es tracta d’un captador amb tecnologia de heat pipe, de forma que els tubs poden desmuntar-se de forma 
independent sense necessitat de buidar le circuit. Aquest sistema dona aventatges respecte el posterior 
manteniment de la instal.lació. 

 

D’altre banda i degut al funcionament d’aquesta tecnologia, el fabricant recomana una pendent mínima del 
captador (essen la part comú a tots els tubs la més elevada) del 3%. Per tal d’ajustar-se a les normes de 
paissatge urbà i no fer sobresortir en excés el captador, la pendent a donat del captador serà del 3% en el seu 
muntatge (diferent a la inclinació de càlcul de l’absorvedor). 

 

 Marca: BUDERUS 

 Model:  SKR10 CPC  

 Superfície unitària: 0,98 m² 

 Codi d’homologació: NPS-4016 

 Dimensions: 1.947 x 1.248 x 85 mm 

 Pes: 36 kg 

 Capacitat de fluid: 1,65 l 

 

La corba de rendiment del captador ve donada per l’expressió: 

 

 = 0,663 – 0,72·(Tm–Ta) / I 

on 

F’· · =0,663 i FR·UL=0,72 [W/m²·ºK] 

on: 

   Rendiment [%] 

Tm  Temperatura mitja del fluid en el col·lector [ºK] 

Ta  Temperatura ambient [ºK] 

I Radiació global incident perpendicularment al col·lector 

F’ Coeficient d’evacuació de calor de la placa 

FR Coeficient d’eficàcia de la placa 

 Absorbència de la placa 

 Factor de transmissió del vidre 

UL Coeficient global de pèrdues tèrmiques del col·lector 

 

En l’execució es podrà optar per un captador d’una altra marca comercial amb el vist-i-plau de la direcció 
facultativa, justificant l’equivalència de les prestacions i que reuneixi les condicions tècniques especificades al 
plec i adaptant el dimensionat a les característiques tècniques del captador alternatiu en funció de l’energia 
aportada. 

 

Com a criteris de disseny del circuit primari, s’estableix el següent règim de funcionament amb les corresponents 
temperatures nominals de disseny per al dimensionat dels bescanviadors: 

 

Règim de funcionament Cabal específic  

[l/m²*h] 

Tanada / Tretorn 

Flux nominal 60  50ºC / 65ºC 

 

Per tractar-se d’un únic captador estarà connectat de forma directe amb el circuit primari. Es disposarà de 
vàlvules de tall a l’entrada i la sortida per tal de poder sectoritzar una sèrie de captadors en cas de mal 
funcionament d’aquest. 



 

ORIENTACIÓ I INCLINACIÓ DELS CAPTADORS 

La orientació òptima dels captadors solars és cap al sud amb un azimut de 0º, i la inclinació adient per a 
maximitzar la producció anual per a la latitud de l’emplaçament i la variació anual de demanda és: 

 

Evolució de demanda Inclinació òptima 

Demanda constant 42º 

 

La normativa actual, ens limita les pèrdues del sistema per orientació i inclinació, ja que no sempre ens serà 
possible donar la inclinació i el azimut idonis. Aquestes limitacions són: 

 

Cas Orientació i inclinació 

[%] 

Ombres 

[%] 

Total 

[%] 

General 10% 10% 15% 

Sobreposició 20% 15% 30% 

Integració 40% 20% 50% 

 

La sobreposició, s’entén quan els captadors es col·loquen paral·lels als eixos principals del edifici i com integració, 
quan els captadors compleixen amb una doble funció energètica i arquitectònica, es a dir, quan substitueixen 
element constructius convencionals. 

 

Per determinar les pèrdues en radiació mitjana anual per efecte de les desviacions respecte la orientació i la 
inclinació òptimes, s’empra la següent expressió 

 

Pèrdues [%] = 100 · (1,2 · 10–4 · ( ß – ßopt)
2 + 3,5 · 10–5 2] per 15° < ß < 90° 

Pèrdues [%] = 100 · (1,2 · 10–4 · ( ß – ßopt)
2 + 3,5 · 10–5 2] per ß < 15° 

 

On 

 Angle d’azimut respecte al sud [graus] 

ß Angle d’inclinació respecte la horitzontal [graus] 

 

En aquest cas, la inclinació i l’azimut mes idonis per la geometria de l’edifici i les característiques de d’instal·lació 
son els següents: 

 Inclinació:  25º 
 Azimut: 15º S 

 

Aquesta configuració ens dona unes pèrdues del 15% 

Estructura de suport 

L’estructura de suport serà d’acer galvanitzat, i es fixarà sobre la coberta, i que en garantiran la fixació per 
gravetat. L’estructura de suport permetrà muntar els col·lectors en sentit horitzontal, i quedaran disposats en la 
inclinació i orientació previstos en les condicions de muntatge. Les estructures de suport al tractar-se d’una 
estructura metàl·lica, portaran com a protecció, una pressa a terra  

 

Les bancades s’executaran amb formigó de fck=250 i tindran un pes mínim d’acord a la taula següent. Es 
considera una densitat per al formigó de 2.500 kg/m³. 

 

Zona Situació Pes dels ancoratges  

[kg/m² de captador] 

Urbana Captadors sobre coberta plana 20 

ESTIMACIÓ DE LES PÈRDUES PER OMBRES 

En el nostre cas, i donat que només tenim un captador no existiran pèrdues degudes a ombres projectades per 
fileres de captadors. 

 

Per a valorar la incidència de les ombres a l’emplaçament dels col·lectors solars, s’ha emprat el mètode de 
comparar el perfil d’obstacles a la radiació solar de l’emplaçament seleccionat i s’ha comparat amb la trajectòria 
solar per als diferents mesos de l’any, descomptant l’aportació solar de les àrees cobertes pels obstacles a partir 
dels valors de la taula corresponent a la inclinació i azimut previstos per al camp de captadors solars, segons el 
mètode proposat pel Plec de Condicions Tècniques de IDAE. 

ACUMULACIÓ SOLAR  

L’acumulació del sistema solar serà centralitzada a coberta i propera a la producció. S’ha concebut en funció de 
l’energia aportada al llarg del dia i no en funció de la potencia del camp de col·lectors, ja que la generació de calor 
i el consum no té perquè ser simultani. Com a criteri propi, l’acumulació total del sistema estarà entre un 75% i un 
125% del consum diari, en funció del perfil de la demanda d’ACS, i com a normativa, l’acumulació estarà 
compresa entre 50<V/A<180 on V es el volum d’acumulació, i A es l’àrea de captació 

 

El acumulador serà tipus vertical amb aportació d’aigua freda de xarxa. Es trobarà connectat aigües abaix amb el 
dipòsit d’acumulació d’ACS (en esquema sèrie/paral.lel per facilitar el funcionament independent des de qualsevol 
dels dipòsits en cas manteniment). 

 

Per tant, l’acumulador es troba en normalment en sèrie amb el dipòsit de caldera i per tant amb el consum. 
D’aquesta manera, es redueix el circuit primari. 

 



 

Les caracteristiques de l’acumulador escollit per aquesta instal·lació son les següents: 

 Acumulador solar: BUDERUS LOGALUX ER W500 

 Tipus: Acumulador acer vitrificat vertical 

amb serpentí interior 

 Capacitat: 1500 litres 

 Nombre d’acumuladors: 1 

 Pressió nominal: 4,5 bar 

 Vàlvula de seguretat: ¾” 6,0 bar 

Circuits hidràulics 

En aquesta instal·lació tindrem els circuits primari/distribució a consum. Els circuits, per si, seran equilibrats 
mitjançant vàlvules micromètriques per tal de garantir el cabal de disseny en totes les parts dels circuits. 

 

Els circuits hidràulics estarà formats per els següents elements: 

fluid circulant 

El fluid que circularà pels circuits s’ajustarà a les característiques físiques establertes al plec de condicions, i serà 
una mescla d’aigua més anticongelant amb les següents característiques físiques: 

 Fluid: aigua + anticongelant 

 Proporció anticongelant: 30% 

 Temperatura de protecció: -15ºC 

 Densitat: >0,8 kg/cm³ 

 Calor específic: >3,0 kJ/kg·ºK 

canonades  

El material emprat per aquesta instal·lació es: 

 Circuit primari: Coure 
 Circuit distribució: Polipropilè 

 

El recorregut dels circuits s’ha ideat per tal de minimitzar la seva longitud, així evitar, dins del possible, les 
pèrdues de calor i de pressió. En els trams horitzontals tindran un pendent mínim del 1% en el sentit de la 
circulació. Les canonades, s’aïllaran amb coquilles d’escuma elastomèrica amb el gruix establert al reglament, i 
en els trams exteriors protegit contra la radiació ultraviolada i els agents atmosfèrics amb recobriment d’alumini.  

bombes d’impulsió 

Els materials de la bomba d’impulsió seran compatibles per a funcionar amb un fluid composat per una mescla 
d’aigua i anticongelant. Les bombes disposaran de manòmetres aigües avall i aigües amunt de la bomba, així 
com un cabalímetre aigües avall de la bomba per tal de poder comprovar el correcte funcionament d’aquesta. 

 

El cabal nominal de les bombes i les característiques del grup d’impulsió, que estarà duplicat per disposar sempre 
d’una bomba en reserva figura a la documentació gràfica i es detallen a continuació.  

 

 Bomba: SEDICAL o equivalent 

 Tipus: Circuladora rotor humit 

 Cabal nominal: 1,50 m³/h 

 Altura manomètrica: 6,0 m.c.a. 

 Potència: 0,20 kW 

vasos d’expansió 

S’instal·larà un vas d’expansió tancat pel circuit tancat de primari, preferentment a l’aspiració de la bomba (a la 
part més freda del circuit). Aquest vas d’expansió tindrà un volum mínim del 10% del volum total de la instal·lació, 
i la pressió de tarat serà de 2,5 vegades la pressió normal de funcionament del circuit. 

Purgadors 

S’instal·laran purgadors automàtics en els punts més alts de les bateries de captadors, així com en els punts més 
alts de la instal·lació, o en aquells punts susceptibles de quedar aire acumulat. Aquest purgadors automàtics, 
amés portaran els complements per tal de poder realitzar la purga automàtica, així com una vàlvula de tall abans 
de cada purgador automàtic. 

 

Per tal de disminuir el funcionament del purgadors, s’instal·larà abans de la bomba d’impulsió, un airejador 
automàtic. 

SISTEMA DE DISSIPACIÓ TÈRMICA 

Per evitar els excedents d’energia, s’ha previst un dissipador tèrmic col·locat a la coberta. 

El dissipador s’instal·larà al circuit primari, en paral·lel amb el bescanviador convencional, i amb una 
electrovàlvula de 3 vies que el farà actuar en cas de superar la temperatura de seguretat del primari. El dissipador 
tindrà una potència mínima de 0,7 kW/m² de captador solar calculada a 90ºC de temperatura d’entrada, entenent 
que aquesta és la màxima potència que pot arribar a generar el camp de captació.  

 

La ubicació i característiques del dissipador es reflexa en la documentació gràfica. 



 

SISTEMA DE CONTROL 

La instal·lació comptarà amb un sistema de control de funcionament de la instal·lació solar que regularà la 
operació dels elements del circuit primari, de l’acumulació i de la distribució.  

 

El sistema de regulació centralitzat controlarà la producció solar i la distribució de calor fins a les subestació, i 
alhora garantirà que les condicions de treball de cada circuit siguin les adequades, no superant mai les 
temperatures màximes de treball de cada un dels circuits. Es basarà en una subestació programable, amb 
entrades de sensors i sortides de control sobre els actuadors de la instal·lació. 

 

Els criteris de regulació seran els següents: 

1) CIRCUIT PRIMARI: El control serà per combinació de cel·la crepuscular amb control diferencial. La 
bomba circuladora s’activarà quan la sonda crepuscular detecti una irradiació superior a la consignada, 
hi hagi un salt tèrmic suficient entre la temperatura d’entrada del primari al bescanviador i la temperatura 
inferior de l’acumulador solar, i es mantingui un diferencial de temperatura entre l’entrada i la sortida de 
primari del bescanviador de calor. Incorporarà protecció antigel i activació del dissipador tèrmic per 
evitar sobrescalfament. Els paràmetres per defecte de regulació seran: 

 

Paràmetre Consigna 

Irradiació mínima d’arrancada 200 W/m² 

Diferencial temperatura arrancada bombes 7º 

Diferencial temperatura aturada bombes 3º 

Temperatura de seguretat antigel +3ºC 

Temperatura de protecció dissipador +85ºC 

 

2) CIRCUIT DISTRIBUCIÓ/CONSUM: Circuit oberta, directa per demanda. 

ALTRES 

La instal·lació solar disposarà d’un quadre secundari per cada escala amb totes les proteccions per a línies 
corresponents a la instal·lació solar. Les línies disposaran de protecció magnetotèrmica i diferencial, i es protegirà 
les bombes amb guardamotors. Les maniobres de bombes es faran amb relés o contactors, i totes  les bombes 
disposaran d’un pilot verd per indicar-ne el funcionament o vermell per indicar-ne l’avaria.  

 

El quadre comprendrà un selector 0-AUTO-1 per a cadascuna de les bombes per a poder realitzar les operacions 
de manteniment, i igualment disposarà d’un polsador de parada d’emergència general. El subquadre s’instal·larà 
en un envolvent metàl·lic amb tapa i clau, amb un grau de protecció mínim IP54. En la documentació gràfica 
s’indica la situació del subquadre, i al capítol d’annexos hi ha l’esquema unifilar del subquadre solar. 

 

Addicionalment es disposarà d’un sistema d’ompliment per al circuit primari i per al circuit de distribució de cada 
escala des de l’escomesa de serveis generals corresponent, amb una clau de pas manual i vàlvula anti-retorn, un 
manòmetre i un regulador de pressió per a ompliment automàtic. El sistema comprendrà també una connexió per 
a bombí amb clau de tall per a realitzar l’ompliment manual de l’anticongelant a la instal·lació. 

DIMENSIONAT DEL CAMP DE CAPTADORS 

MÈTODE DE CÀLCUL EMPRAT 

Per a l’estimació de la producció energètica de la instal·lació d’energia solar i la seva contribució a la demanda 
global, s’ha emprat el mètode de càlcul F-CHART per a obtenir les aportacions mitjanes mensuals del sistema 
solar. Aquest mètode de càlcul es basa en l’estimació de la fracció (f) de la demanda energètica mensual que 
serà coberta per la instal·lació solar a partir de paràmetres adimensionals de la instal·lació, i va ser desenvolupat 
per Klein, Duffie&Beckman a partir de la simulació d’instal·lacions i ajustada amb els resultats experimentals.  

 

Es tracta de fer els balanços mensuals de l’aportació solar:  

 

f = (Esol / Edemanda) · 100 =  (Esol / ( Esol+Edauxiliar )) · 100 ===>  Esol = f · Edemanda 

 

f = 1,029 · D1 + 0,065 · D2 + 0,245 · D1² + 0,0018 · D2² + 0,0215 · D1³ 

 

El paràmetre D1 expressa la relació entre l’energia absorbida per les plaques solars i la càrrega calorífica total de 
la instal·lació durant un mes, i es calcula de la següent manera: 

 

D1 = Eabsorvida / Edemanda =  (Sc ·F’r( · ) · Ri · N) / Edemanda 

 

On 

Sc  Superfície del captador [m²] 

Ri  Radiació diària mitjana incident sobre la superfície de captació [kJ/m²] 

N  Nombre de dies del mes 

F’r·( · ) Factor adimensional, que s’obté de  

 

F’r·( · ) = Fr·( · )n · [( · )/( · )n]·[F’r/Fr] 

 

On  

Fr·( · )n Factor d’eficiència òptica del captador (origen corba rendiment) 

( · )/( · )n  Modificador de l’angle de incidència (0,96 vidre simple; 0,92 vidre doble)  

F’r/Fr  Factor correcció colector-bescanviador (Recomanat 0,95) 

 



 

El factor D2 és la relació entre les pèrdues d’energia als captadors solars a una determinada temperatura i la 
càrrega calorífica d’un mes, i s’obté amb la següent expressió:  

 

D2 = Eperduda / Edemanda =  (Sc ·F’rUL · ( 100 – Ta ) · t · K1 · K2 

 

F’rUL = FrUL · ( F’r / Fr  ) 

 

K1 = [ kgacumulació / (75 · Sc )
–0,25 per 37,5  <  [ kgacumulació / m²captació ] < 300 

 

K2 = ( 11,6 + 1,18 ·Tac + 3,86 · Tr –2,32 · Ta ) / ( 100 – Ta ) 

On 

Sc Superfície del captador [m²] 

FrUL Pendent de corba de rendiment del captador; coef. pèrdues captador. 

Ta  Temperatura ambient mitjana del mes [ºC] 

Tac  Temperatura mínima de ACS [ºC] 

Tr  Temperatura aigua de xarxa [ºC] 

t Període de temps considerat [s] 

K1 Correcció acumulació 

K2 Correcció de temperatura mínima de ACS, aigua de xarxa i ambient 

 

S’ha emprat aquestes fórmules implantades en fulla de càlcul per realitzar els balanços mensuals i obtenir així la 
fracció solar mensual i finalment la cobertura mitjana anual de la instal·lació solar. 

PRODUCCIÓ, COBERTURA I RENDIMENT 

Partint de les dades meteorològiques, de les característiques tècniques de captadors solars a instal·lar i de les 
dades de consum obtingudes de l’anàlisi d’ocupació, s’estima que l'aportació solar en el cas d’instal·lar 1 bateria 
de 2 captadors del sistema plantejat seria el següent: 

 

Valors segons demanda indicada segons Ordenança municipal de Barcelona. 

 

Mes 
Demanda 
energètica 
[kWh/mes] 

Producció 
instal·lació 
[kWh/mes] 

Cobertura 
solar 

[%] 

Gener 2.827,36 913,50 32,31 

Febrer 2.484,72 1.116,58 44,94 

Març 2.598,11 1.524,55 58,68 

Abril 2.366,40 1.652,78 69,84 

Maig 2.368,87 1.820,38 76,85 

Juny 2.218,50 1.843,92 83,12 

Juliol 2.216,04 2.002,86 90,38 

Agost 2.292,45 1.867,77 81,47 

Setembre 2.292,45 1.649,06 71,93 

Octubre 2.445,28 1.440,87 58,92 

Novembre 2.514,30 1.022,30 40,66 

Desembre 2.827,36 855,78 30,27 

ANUAL 29.451,82 17.710,34 60,13% 

 

CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

S’adjunten en els següents apartats els resultats obtinguts per als càlculs efectuats amb programes informàtics o 
fulles de càlcul. 

FULLS DE CÀLCUL DE PRODUCCIÓ ENERGIA AMB EL MÈTODE F-chart 

S’adjunten els fulls de càlculs obtinguts de la modulació dels diferents espais en el programa de càlcul de 
càrregues. 

 



 

MC 6.6 Sistemes ventilació 

REGLAMENTACIÓ. 

Per a la confecció del present projecte s'han seguit les següents normatives i reglamentacions: 

 

 CTE. Codi tècnic de l’edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març de 2.006 
o Document Bàsic de Salubritat (DB-HS). en el que queden regulades les 

condicions de salubritat en els edificis. 
 Decret d’Ecoeficiència. Decret 21/2006, de 14 de febrer de 2.006 

 RITE. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, R.D. 1027/2007 de 29 d’agost 
de 2.007 

 REBT. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, R.D. 842/2002 de 2 d’agost de 2.002

 Decret d’ecoeficiència. Decret 21/2006 de 14 de febrer de 2.006 

 Normes UNE d'obligat compliment 

o UNE 23.585:2.004. Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums. 
Necessitats i mètodes de càlcul per projectar un sistema de control de 
temperatura i d’evacuació de fums en cas d’incendi 

o UNE 23.586:2.004. Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums. 
Disseny, mètodes de càlcul i procediments d’instal·lació per sistemes de 
control de fums per pressió diferencial 

o UNE–EN-12.101-1:2005. Sistemes de control de fums i calor. Especificacions 
per barreres de fum 

o UNE–EN-12.101-2:2005. Sistemes de control de fums i calor. Especificacions 
per airejadors naturals d’extracció de fums i calor 

o UNE–EN-12.101-3:2005. Sistemes de control de fums i calor. Especificacions 
per airejadors per ventilació ,mecànica 

o UNE–EN-12.101-6:2005. Sistemes de control de fums i calor. Control de fums 
en edificis multiplanta amb escales 

o UNE–EN-12.101-7:2005. Sistemes de control de fums i calor. Conductes 
d’evacuació 

o UNE–EN-12.101-8:2005. Sistemes de control de fums i calor. Comportes de 
control de fums en conductes 

o UNE–EN-12.101-9:2005. Sistemes de control de fums i calor. Panells de 
control i panells de control d’emergència 

o UNE–EN-12.101-10:2005. Sistemes de control de fums i calor. Fonts 
d’alimentació i energia 

 

 

ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY 

Es consideren dintre de àmbit d’aplicació: ampliació d’edifici docent en la part de gimnàs de l’escola. 

 

Per tal de justificar la qualitat d’aire interior segons CTE DB-HS3 l’edifici disposarà de mitjans per a que els seus 
recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant 

l’ús normal de l’edifici, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió 
de l’aire viciat pels contaminants. 

 

L’evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà generalment per la coberta de 
l’edifici, amb independència del tipus de combustible i de l’aparell que es faci servir, d’acord amb la reglamentació 
específica sobre instal·lacions tèrmiques.  

 

En circumstàncies especials, la instal·lació de ventilació pot ser emprada per al control de fums i calor. En aquest 
sentit, l’objectiu serà: 

 Protecció dels elements d’evacuació 
 Control de la temperatura de gasos 
 Ajuda a l’operació de lluita contraincendis 
 Protecció de propietats 
 Despressurització 

 

En funció de l’objectiu de la nostra instal·lació, els paràmetres en els que ens basem per definir l’actuació en 
l’edifici són: 

CONDICIONATS PER NORMATIVA 

La normativa associada al control de fums i en concret el Codi Tècnic de l’Edificació, imposa que es requereix un 
sistema de control de fums en els següents casos: 

 Aparcaments que no tinguin la consideració d’oberts 
 Establiments d’Ús comercial o Pública Concurrència amb ocupació superior a les 1.000 persones 
 Atris on la ocupació en el conjunt de les zones i plantes que configuren un mateix sector d’incendis sigui 

superior a les 500 persones o quan hi evacuïn més de 500 persones. 

 

CONDICIONATS PER L’ENTORN 

No tenim cap condicionant de l’entorn a excepció de tractar-se d’un edifici existent amb una cuina que ja disposa 
de extracció de fums. 

CONDICIONANTS TÈCNICS 

QUANTIFICACIÓ D’EXIGÈNCIES 

La instal·lació es basa en els següents conceptes segons els locals a tractar: 

 Ús recinte. 
 Ocupació. 
 m² de superfície útil del local. 
 Altres paràmetres 

 



 

Els cabals de ventilacions mínims en l/s s’obtenen de la taula 2.1 de la secció HS3 del CTE, de la que s’extreu la 
següent: 

 

 

Local Cabal de ventilació mínim exigit qv en l/s 

 Per ocupació Per m² útil En funció d’altres 
paràmetres 

Banys   15 per local 

Cuines  2(1) 50 per local (2) 

Trasters i zones comuns  0,7  

Magatzem de residus  10  

 

(1) En les cuines amb sistema de cocció per combustió el cabal s’incrementa en 8 l/s. 
(2) Aquest es el cabal corresponent a la ventilació específica de vapors i contaminants de cocció de la cuina. 

INSONORITZACIÓ I VIBRACIONS. 

Es prendran les mesures adequades per tal que no es produeixin nivells de pressions sonores superiors als 
indicats per a les diferents zones interiors no superin els 60 dB i les exteriors els 40 dB 

  

Per tal de reduir al màxim la transmissió de vibracions de les instal·lacions mecàniques a l'estructura, es dotarà a 
tots els elements de silent-blocks. 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La instal·lació es basa en els següents conceptes: 

Magatzems  

 Extracció Forçada amb ventiladors centrífugs en línia 

 Aportació Natural 

 Situació Els equips se situaran en el mateix recorregut de l’extracció fins 
a façana. 

Vestidors-Banys  

 Extracció Forçada amb ventiladors centrífugs en línia 

 Aportació Natural 

 Situació Els equips se situaran en el mateix recorregut de l’extracció fins 
a façana. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

vestidors-banys / sala tècnica / rebost 

GENERALITATS 

Per al disseny del sistema de ventilació especificat i de cara a satisfer les condicions de salubritat, segons 
especificacions del CTE DB HS3, s’han pres els següents paràmetres: 

 

Es projecta un sistema de ventilació mecànica amb les següents característiques: 

 L’aire ha de circular des dels locals secs a humits, per això als halls i distribuïdors es disposen obertures 
d’admissió, als banys i a les cuines obertures d’extracció i a les particions situades entre els locals 

d’admissió i extracció s’han de disposar obertures de pas.  

 

 Els airejadors s’incorporen a una distancia del terra superior a 1,8 m. 
 Les obertures d’extracció es connecten als conductes d’extracció i es disposen a una distancia del sostre 

menor a 100 mm. i a una distancia de qualsevol racó o cantonada vertical, major a 100. 
 Els conductes d’extracció son independents per a locals de diferent ús. 
 Les cuines disposen de finestres o portes practicables a l’exterior. 
 Les cuines disposen d’un sistema específic d’extracció mecànica per als vapors i contaminants de cocció 

amb conducció independent de la ventilació general o qualsevol altre ventilació de locals d’altres usos. 
 Tots els elements singulars i/o comuns de la instal·lació compleixen amb el que s’especifica a les 

condicions particulars dels elements a l’apartat 3.2 del CTE DB-HS3. 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA  

El sistema d’extracció està format per 3 ventiladors centrífugs en línia, els quals extreuen l’aire de 3 zones 
diferenciades. 

 

El primer ventilador s’utilitza per els magatzems 3 i 4. El segon del mateix cabal abasteix el magatzem 2. I per 
últim, el tercer ventilador de 1.200 m³/h engloba els vestidors, els lavabos, el bany de minusvàlids, la sala tècnica i 
el rebost. 

Comunicaran el diferents locals amb l’exterior per mitjà de, directament o a través d’un conducte. 

 



 

Es disposaran d’airejadors a les obertures d’admissió per a dirigir adequadament el flux d’aire i impedir l’entrada 
d’aigua, insectes o ocells. Poden ser regulables o d’obertura fixa i pot disposar d’elements addicionals per a 
obtenir una atenuació acústica adequada. Es situaran als murs de tancament.  

 

Els elements emprats per a aquesta funció, queden reflectits en la següent taula 

 

Id Marca i model Dimensions Cabal Pèrdua de 
pressió 

Pressió 
sonora 

  [mm] [m3/h] [mm.c.a] [dB] 

R04 France Air BSA-125  173 130 1,5 25 

R05 France Air BSA-100 143 80 1,5 18 

R06 Euroclima E-LOAER 400x150 300 0,8 20 

 

Els ventiladors seran centrífugs, disposats en línia amb els conductes d’extracció. 

 

Les característiques dels elements d’extracció queden reflectides en la següent taula: 

 

 

 

 

 

 

Espai Model Cabal 
[m3/h 

Pressió 
[mm.c.a]

V01 Vestidors - sala tècnica – 
rebost - bany minusvàlid 

S&P TD-1300/250 Silent 
Ecowatt 

1.200 15 

V02 Magatzem 3 i 4 S&P TD-350/100-125 
Silent Ecowatt 

200 10 

V02 Magatzem 2 S&P TD-350/100-125 
Silent Ecowatt 

200 10 

     

 

 

 

de pressió establertes en els apartats anteriors, es mostra el full de selecció dels equips adients. 

 

 

  



 

MC 6.7 Subministrament de gas 

NORMATIVA 

Per a la realització del Projecte s'han tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i Ordenances 
Vigents en la data de realització del mateix: 

 

 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries. Reial Decret 919/2006 de 28 de juliol de 
2006.  

En concret s’empren: 

o ITC-ICG 07 Instal·lacions receptores de combustibles gasosos 
o ITC-ICG 08 Aparells de gas 
o ITC-ICG 09. Instal·ladors i empreses instal·ladores de gas 

 Directiva 93/68/CEE de 22 de juliol de 1993 per la que es modifiquen les Directives: 
o 89/392/CEE Màquines 
o 90/396/CEE Aparells de gas 
o 92/42/CEE Calderes noves d’aigua calenta alimentades amb combustibles 

líquids o gasosos 
 CTE. Codi tècnic de l’edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març de 2.006 

 RITE. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, R.D. 1027/2007 de 29 d’agost 
de 2.007 

 REBT. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, R.D. 842/2002 de 2 d’agost de 2.002

 Normes UNE: 
o UNE 60670: instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, 

col·lectius o comercials 
o UNE 60002. Famílies de gasos 
o UNE 123001 / UNE-EN 13384-1 / UNE-EN 13384-2 / UNE-EN 1586-1. 

Xemeneies metàl·liques 
o UNE 60601: 2006. Instal·lacions de gas en sales de calderes de P > 70 kW 
o UNE 60670. Instal·lacions receptores amb pressió màxima de servei de 5 bar 
o UNE 60620. Instal·lacions receptores subministrades des de xarxes amb P > 5 

bar 
o UNE 60310 / UNE 60311. Trams soterrats d’instal·lacions receptores 

 Ordenances Municipals: Xemeneies, instal·lacions en habitatges, etc 

 Normes particulars de la Companyia Subministradora 

 

ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY 

Els paràmetres en els que ens basem per definir l’actuació en l’edifici són: 

CONDICIONANT DE L’ENTORN 

L’entrada  de la xarxa de gas a l’edifici es mitjançant escomesa existent. La connexió entre la escomesa i 
distribució de la xarxa existent de l’edifici es soterrada, amb baixa pressió.  

CARACTERÍSTIQUES DEL GAS 

El Gas a subministrar per la Companyia s'ajusta a les següents característiques tècniques: 

 

Tipus de Gas Natural 

Família Segona 

Toxicitat Nul·la 

Poder Calorífic Superior 10.000 kcal/Nm³ 

Densitat relativa a l'aire 0,62 

Índex de Wobbe 12.700 kcal/m³ 

Grau d'humitat Sec 

Presència eventual de condensats Nul·la 

CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 

Les característiques principals de la distribució del combustible no es modifiquen respecte a l’existent. 

CONDICIONANT DEL PROMOTOR 

Existència d’escomesa, independents, amb comptatge individual. Una per la distribució de la xarxa, actualment 
existent, del bar i l’altre pel teatre.  

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La instal·lació es basa en els següents conceptes: 

 

 Escomesa Vàries – Baixa Pressió. 

 Material PEHD 63 mm / Coure cu 1 ½’’. 

 Comptatge En façana, comptador G6 10 m3/h. 

 Distribució principal Enterrada 

 Material interior PEHD 63 mm. 

 Distribució interior Per fals sostre, embeinada. 

 



 

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

ESQUEMA DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació objecte d’aquest estudi s’adapta al següent esquema: 

 

 

 

On  

1: Escomesa 

2: Clau d’escomesa 

3: Armari de comptador 

4: Límit de propietat 

5: Límit d’edifici o vivenda 

6: Clau de vivenda 

7: Presa de pressió en vivenda 

8: Clau de connexió d’aparell 

9: Aparells consumidors 

ESCOMESA 

Tant l’escomesa com la clau d’escomesa es existent, per tant no es objecte del nostre projecte. L’abast del nostre 
projecte contempla la modificació de la canalització actual que subministra a la cuina segons el nou requeriment 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

INSTAL·LACIÓ INTERIOR (CUINA) 

CONDUCCIONS 

Els tipus de canonada de les conduccions projectades seran de materials adequats, complint, en tot cas, les 
Normes UNE sobre les mateixes i assegurant la resistència mecànica suficient. El material per a la conducció 
interior serà polietilè d’alta densitat (PEHD). 

 

 

 
Conduccions xarxa gas armari de comptadors – entrada a la cuina 

 

La posició de les conduccions queda reflectida en la documentació gràfica, descrita en els capítols següents i 
justificada en l’apartat de càlculs. 

 



 

 
 

 

Entrada del gas en la zona a tractar mitjançant muntant 

 

PRESCRIPCIONS PER CANONADS VISTES

La canonada per tot el seu recorregut estarà subjectada per suports a murs o sostres, de manera que 
s'assegurarà l'alineació i estabilitat de la mateixa, sense permetre, en cap cas, la deformació de la xarxa. 

 

En tot moment es respectarà una distància mínima de 3 cm amb altres conduccions, i de 5 cm si aquestes són 
d'evacuació de fums o de gasos cremats. 

 

Quan les canonades estiguin en un mateix pla vertical, la canonada de gas sempre serà la superior, i la d’aigua 
d’haver-n’hi la inferior. 

 

Els canvis de direcció per a canonades metàl·liques es podran fer per accessoris de radi de curvatura adient o per 
sistemes de doblegat en fred que assegurin el manteniment de la secció i que no minvi el diàmetre del tub 

 

El traçat de les canonades respectarà les següents distàncies respecte als elements constructius: 

 

 Respecte a parets: d/2 essent d el diàmetre de la canonada 
 Respecte a sostres: 10 mm 

 Racons verticals (Cantonades entre parets): d a una paret i d/2 a l’altre, essent d els diàmetre de la 
canonada. 

 Racons horitzontals (entre paret i sostre): d respecte a la paret i 10 mm respecte el sostre, essent d el 
diàmetre de la canonada. 

 Respecte pilars o relleus no metàl·lics de L inferior a 70 cm: pot haver-hi contacte 

SUPORTACIONS

Les canonades aniran subjectes amb abraçadores del tipus isofònic. Les distàncies màximes entres suportacions 
s’ajustaran a la següent taula: 

PEHD SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE SUPORTACIONS 

Diàmetre TRAM HORITZONTAL TRAM VERTICAL 

[mm] [m] [m] 

D > 42 3,0 1 per planta, màxim 3,5 

 

Es col·locarà una suportació el més propera possible a claus de tall i de seguretat, a reguladors i a accessoris de 
la instal·lació. 

 

Les suportacions també garantiran l’existència de punts fixes per a la compensació de dilatacions. 

BEINES

Les beines s’empraran per a les següents funcions: 

 protecció mecànica de la canonada 
 protecció de tub de polietilè encastat d’accés a conjunts de regulació 
 ventilació de canonades que circulen per soterranis, cambres, altells, cel rasos, ... 
 per travessar parets o murs 
 per motius estètics 

 

En funció de la funció, els materials vàlids per a la realització de la beina queda reflectit en la següent taula: 

 

Funció Material beina  

(conté una sola canonada) 

Material conducte  

(pot contenir una o vàries 
canonades) 

Protecció mecànica Acer Materials metàl·lics amb gruix 
mínim de 1,5 mm 

Materials d’obra de gruix mínim 
5 cm 

Tub PE accés a armaris Material no deformable de 
rigidesa suficient (ex PP) 

No es pot realitzar per conducte 



 

Ventilació canonades 

Passamurs 

Decoració 

Materials metàl·lics 

Materials  no deformables de 
rigidesa suficient (ex. PP) 

Materials metàl·lics  

Materials d’obra  

 

El diàmetre interior de la beina serà com a mínim 10 mm major a l'exterior del tub i s’empraran centradors per 
evitar el contacte de la beina amb el tub.  

 

Quan s’emprin beines metàl·liques s’hauran de protegir del medi exterior i no estaran en contacte amb estructures 
metàl·liques ni amb altres canonades.  

 

Les beines quedaran ben subjectes a les parets o sostres o en el cas del passamurs es fixarà a la paret i es 
segellarà amb massilla els seus extrems en façanes exteriors per tal de preveure la possible entrada de Gas o 
aigua a través del mur. 

UNIONS, JUNTES I ACCESSORIS

Les unions dels tubs entre si, i d'aquests amb la resta d'accessoris, es farà d'acord amb els materials en contacte 
i de manera que l'execució de les operacions es dugui a terme de forma que, sigui quin sigui el tipus de Gas, no 
es provoquin pèrdues d’estanqueïtat en les unions. 

ELEMENTS CONSUMIDORS 

Els elements consumidors de gas es localitzen a la sala de calderes. La caldera es únicament de producció 
d’aigua calenta sanitària.  

 

Les característiques dels elements consumidors de gas es reflecteixen a la següent taula: 

 

 

Element Tipologia Potència tèrmica 

 Entrada aire Sortida combustió [kcal/h] [kW] 

Caldera ACS Estanca de 
condensació 

Amb conducte 

 

4x70000 325,58 

Paella 

Marmita 

Cuina 

Forn 

Fregidora 

Circuit obert 

Circuit obert 

Circuit obert 

Circuit obert 

Circuit obert 

Sense conducte 

Sense conducte 

Sense conducte 

Sense conducte 

Sense conducte 

20000 

20640 

24000 

32000 

13000 

23,25 

24 

27,9 

37,2 

15,11 

 

Tots els elements consumidors estaran precedits per una clau de tall, anomenada, clau d’aparell. Des de la clau 
d’aparell endavant, la instal·lació NO formarà part de la instal·lació receptora.  

 

Els aparells fixes com la caldera, disposaran de connexions rígides (a realitzar amb el mateix material de la 
instal·lació interior amb unions soldades). 

CONDICIONS DEL LOCAL 

El local on aniran situats els aparells disposarà d'un volum mínim de 8 m³, tenint en compte que el mobiliari no 
excedirà de 2 m³, tret d'aquells que es preveu que estaran permanentment oberts a un altre local ben ventilat o 
als que només continguin aparells de calefacció o de producció d'aigua calenta per acumulació amb cabal inferior 
a 4.000 kcal/h. En aquest sentit, es consideraran locals independents quan la superfície d’obertura permanent 
entre dos espais sigui inferior als 3 m2 o un mateix local si aquesta és major.  

 

Tots aquests locals tindran una finestra a l'exterior o bé a un pati interior de dimensions mínimes 2 per 2 metres. 

 

En el local on s’ubiquin elements a gas, s’instal·laran sistema de detecció de fuita de gas i tall del mateix a raó de 
1 detector cada 25m2 ,amb un mínim de 2 detectors. Aquest detector actuarà sobre una vàlvula motoritzada 
instal·lada a l’entrada amb un servomotor NC, de manera que en cas de fuita de gas es tallaria automàticament 
l’entrada de gas al local.  

Els local que continguin aparells a gas estaran correctament ventilats. Es practicaran orificis a les parets, portes o 
finestres exteriors que es protegiran amb reixes de lames fixes, o bé amb deflectors, disposats de manera tal que 
no siguin obstruïts per cap element mòbil de la construcció. 

 

En els locals que només continguin aparells connectats a un conducte d'evacuació de fums, o a les entrades 
d'aire fresc que estiguin situades en la proximitat dels cremadors dels aparells, aquesta limitació d'altura no serà 
exigible. 

La sala disposarà de ventilació superior i inferior. La superior es realitzarà de forma directa per la coberta de la 
sala i la inferior (a menys de 30cm del terra) es realitzarà de forma conduïda des de la coberta de la sala. 

EVACUACIÓ DE FUMS 

En les calderes i aparells que necessiten conductes, aquests seran estancs i resistents a la corrosió i 
temperatura, tant quant a materials com quant a les unions i juntes, no realitzant-se cap tram amb conduccions 
flexibles de qualsevol mena. 

 



 

Aquests conductes seran rectes i verticals en una longitud mínima de 20 cm. per sobre del talla tiratge i, en cas 
que no vagi unit a una xemeneia a shunt es prolongarà verticalment en l'exterior del local en un tram mínim de 50 
cm, duent l'extrem superior protegit contra la pluja o el vent, tret dels casos en què surtin a través de murs, on 
podrà ser substituït per un deflector. 

 

Tots els trams inclinats dels conductes tindran com a punt més baix el d'unió amb el tram vertical citat en primer 
lloc en el paràgraf anterior. 

En cap cas no duran elements mòbils de regulació del tiratge. 

 

La xemeneia o shunt a la qual es connectin els conductes, només es destinaran a evacuar productes de la 
combustió del Gas i, en el cas que hi hagi altres combustibles gasosos que necessitin evacuació de fums, s'uniran 
per separat a la xemeneia, guardant una distància de 25 cm entre els eixos de les unions. 

 

Si hi hagués aparells que no necessitin connectar-se a sistemes d’extracció dels productes de la combustió, es 
disposarà d'un conducte amb una vora inferior situada a una altura mínima d'1.80 m sobre el nivell del terra i a 
menys d'1 m del sostre o, en el seu cas, un extractor mecànic individual en el qual podrà passar l'aire viciat tot i 
suposar que l'extractor no funciona.  

Es muntara una xemeneia de 200mm, una per caldera, que anira fins a coberta de sala de Caldera pujant fins a 
superar com a minim  0,5 m la coberta. La xemeneia es construira en un sandwich d’acer inoxidable amb material 
aïllant i acer inoxidable. 

cÀLCULS JUSTIFICATIUS 

cÀLCUL DE CABALS 

Tots els càlculs que apareixen a continuació estan adjuntats en la taula del apartat 1.5.1.3. 

El cabal màxim nominal de cada un dels aparells estarà expressat en m³/h i s'obtindrà com a resultat de dividir la 
Potència Nominal de cada un dels aparells entre el poder calorífic superior del Gas. 

 

PCS

P
A no  

On: 

A = Cabal simultani aparell [Nm3/h] 

Pno = Potència Nominal de l'aparell [kcal/h] 

PCS = Poder calorífic del Gas [kcal/h/ Nm3/h] 

 

Per una caldera amb potència nominal de 70000 kcal/h, el cabal simultani de la caldera es de 6,67 Nm3/h. 

DETERMINACIÓ DE LA PÈRDUA DE CÀRREGA 

Per a determinar els diàmetres i les pèrdues de càrrega utilitzarem les fórmules de Renouard simplificades, 
segons Norma UNE 62620, Annex 1, sempre que es compleixin les dues condicions que detallem a continuació: 

 La relació Q/D < 150  (cabal en m³/h i diàmetre en mm) 
 N. de Reynolds R < 2.000.000,  

essent  

R = T x Q / D,  

on T és un factor dependent de la família a què pertanyi el Gas, prenent com a valor 16.000, 
22.300 o 72.000, segons sigui de la primera, segona o tercera família respectivament. 

 

Les fórmules són: 

 

Per a pressions superiors a 0,05 bar (500 mm.c.d.a.) 

 

82.482.122
····6,48 DQLSPP BA  

 

En les quals: 

Pa i Pb = Pressions absolutes en l'origen i extrem del conducte en bar en el primer cas i en mbar en el 
segon 

S = Densitat relativa mitjana 

L = Longitud equivalent (L = Lreal x 1,2) [m] 

Q = Cabal en [m³N/h] 

D = Diàmetre interior [mm] 

 

Aplicant els valors de que disposem obtenim que els diàmetres interiors seran els que s' han indicat en la D.G. 

La pèrdua de càrrega real de la xarxa es de 1,82 mm.c.d.a.  

DETERMINACIÓ DE LA VELOCITAT 

La velocitat del Gas en cada tram de la instal·lació subministrats en BP, la calcularem mitjançant la següent 
fórmula, tenint en compte que aquesta no podrà superar els valors que més avall detallem, augmentant el 
diàmetre si fos necessari, per a complir amb dits límits, encara que les pressions calculades fossin les 
necessàries: 

 

2
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En la qual: 



 

 V = velocitat del Gas [m/s] 

 Q = cabal [m³ N/h] 

 Pm = Pressió absoluta mitjana entre l'origen i l'extrem del conducte [bar] 

 D = diàmetre interior del conducte [mm] 

 Z = Factor de compressibilitat (1 per a pressions inferiors a 5 bar) 

 

En cap cas les velocitats en qualsevol tram de la instal·lació no seran superiors als valors següents: 

 

 Receptora comuna  -  Canonades Generals v  < 20 m/s 

 

 

 

 

  



 

MC 6.8 Instal·lació elèctrica 

REGLAMENTACIÓ 

Per a la confecció d'aquest projecte s'han seguit les següents normes i reglamentacions: 

 CTE. Codi tècnic de l’edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març de 2.006 

 Decret d’Ecoeficiència. Decret 21/2006, de 14 de febrer de 2.006 

 REBT. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, R.D. 842/2002 de 2 d’agost de 2.002 

Instruccions tècniques complementàries del REBT 

 ITC-BT-01 Terminologia 

 ITC-BT-02 Normes de referència al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió 

 ITC-BT-03 Instal·ladors autoritzats 

 ITC-BT-04 Documentació i posada en servei de les instal·lacions 

 ITC-BT-05 Verificacions i inspeccions 

 ITC-BT-06 Xarxes aèries per distribució en Baixa Tensió 

 ITC-BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en Baixa Tensió 

 ITC-BT-08 Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució 
d’energia elèctrica 

 ITC-BT-09 Instal·lacions d’enllumenat exterior  

 ITC-BT-10 Previsió de càrregues per a subministraments en Baixa Tensió 

 ITC-BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses 

 ITC-BT-12 Instal·lacions d’enllaç. Esquemes 

 ITC-BT-13 Instal·lacions d’enllaç. Caixes generals de protecció 

 ITC-BT-14 Instal·lacions d’enllaç. Línia general d’alimentació 

 ITC-BT-15 Instal·lacions d’enllaç. Derivacions individuals 

 ITC-BT-16 Instal·lacions d’enllaç. Comptadors: Ubicació i sistemes d’instal·lació 

 ITC-BT-17 Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de comanament i 
protecció 

 ITC-BT-18 Instal·lacions de posada a terra 

 ITC-BT-19 Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals 

 ITC-BT-20 Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d’instal·lació 

 ITC-BT-21 Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores 

 ITC-BT-22 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats 

 ITC-BT-23 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions 

 ITC-BT-24 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes directes 
i indirectes 

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

 ITC-BT-29 Prescripcions particulars per a instal·lacions elèctriques dels locals amb 
risc d’incendi o explosió 

 ITC-BT-30 Instal·lacions en locals de característiques especials 

 ITC-BT-32 Instal·lacions amb finalitats especials. Màquines d’elevació i transport 

 ITC-BT-33 Instal·lacions amb finalitats especials. Instal·lacions provisionals i 
temporals d’obres 

 ITC-BT-43 Instal·lacions de receptors. Prescripcions generals 

 ITC-BT-44 Instal·lacions de receptors. Receptors per enllumenat 

 ITC-BT-45 Instal·lacions de receptors. Aparells de caldeig 

 ITC-BT-47 Instal·lacions de receptors. Motors 

 ITC-BT-48 Instal·lacions de receptors. Transformadors i autotransformadors. 
Reactancies i rectificadors. Condensadors 

 ITC-BT-51 Instal·lacions de sistemes d’automatizació, gestió tècnica de l’energia i 
seguretat per vivendes i edificis 

 Reial Decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediment d’autorització de instal·lacions 
d’energia elèctrica 

 Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel que es modifiquen determinades 
disposicions relatives al sector elèctric. 

 Normes UNE d'obligat compliment 

 Recomanacions de les entitats d'inspecció i control EIC 

 Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel que es modifiquen determinades 
disposicions relatives al sector elèctric. 

 Recomanacions de la Companyia Elèctrica 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 

 



 

 

ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY 

CONDICIONANT DE L’ENTORN 

El subministrament elèctric de la zona de l’edifici objecte d’aquest projecte (cuina i gimnàs), es realitzarà des del 
quadre elèctric general de l’edifici (quadre existent).  

CONDICIONANT TÈCNICS 

TIPUS D’INSTAL·LACIÓ 

Es tracta d’una remodelació de la instal·lació existent, que correspon al grup I (Locals de pública concurrència).  

CONTRACTACIÓ 

La contractació de l’energia es farà: 

 

 Subministrament principal: baixa tensió 

  

El subministrament elèctric de la zona objecte d’aquest projecte, es realitzarà des de la instal·lació existent a 
l’edifici. 

COMPANYIA SUBMINISTRADORA 

La companyia subministradora és la responsable de la distribució a la zona de l’edifici, en aquest cas FECSA-
ENDESA. 

 

Tots els elements d’enllaç es regiran per les especificacions del REBT i per les normatives particulars de 
connexionat d’aquesta companyia. 

TENSIONS I FREQÜÈNCIA 

El subministrament es realitzarà a través de cables procedents de la xarxa de distribució pública de la 
Companyia. Les tensions d’usuari normalitzades en l’edifici a partir de la xarxa de distribució pública de 
Companyia, són les següents: 

 

ÚS TENSIÓ FREQÜÈNCIA 

[V] [Hz] 

Subministrament de l’edifici 230 / 400 50 

Receptors trifàsics 400 50  

Receptors monofàsics d’enllumenat i força 230 50 

Comandament en general 230 50 

Alimentació a PLCs i control 24 50  

 

RÈGIM DE NEUTRE 

L’esquema de distribució adoptat en les instal·lacions elèctriques de l’edifici corresponen al TT per el que els 
neutres dels transformadors estan connectats directament a terra i les masses de les instal·lacions receptores 
estan connectats a una presa de terra separada de la presa de terra de l’alimentació. 

POSADA A TERRA 

La posada a terra de la instal·lació objecte d’aquest projecte, connectarà amb la posada a terra existent de 
l’edifici, la qual s’ajustarà a tot el que estableix la ITC-BT-018. L’edifici compta amb posades a terra separades i 
independents, amb possible connexió a posteriori segons els requeriments tècnics de l’usuari i la companyia 
subministradora:  

 

 Posada a terra separada i independent per al centre de transformació. 
 Posada a terra unitària per a la instal·lació de baixa tensió, d’informàtica i de parallamps. 

 

 

Com a bases més importants tenim: 

 

  La posada a terra garantirà una resistència entre els conductors de protecció i el terreny inferior al que 
estipula el reglament. Es col·locarà un pont de comprovació per a realitzar les mesures periòdiques de 
manteniment del valor de la resistència a terra de la xarxa abans d’arribar a les barres equipotencials 
dels quadres. 

  Es preveu un sistema de protecció catòdica del conductor i piques de terra soterrades per a prolongar la 
vida útil del sistema de posada a terra.  

  Del Quadre General de Distribució als aparells de consum s'hi arribarà amb un conductor de coure 
d'igual secció i tensió nominal que els conductors actius inferiors o igual a 16 mm2 i de secció la meitat 
per a les seccions dels conductors actius superiors a 16 mm2. L'aïllament exterior del cable de protecció 
serà, en general, de color verd - groc. 

 A la xarxa de terres equipotencial es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de protecció i 
maniobra, maquinària i lluminàries, així com els motors, i equips. Les connexions es realitzaran o be amb 
terminal cargolades o be amb soldadura aluminotèrmica. No s'interrompran els circuits de terra amb 
seccionadors, fusibles, interruptors manuals o automàtics 



 

 Les safates metàl·liques estaran unides a la xarxa a terra mitjançant un conductor de coure nu de 16 
mm2.  

 

Aquesta informació es completa en la memòria específica de “Posada a Terra”. 

 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La instal·lació es basa en els següents conceptes: 

 

 Subministrament principal Escomesa baixa tensió. 

 Distribució quadres Quadres per zona. 

 Característiques quadres Simple embarrat.  

 Característiques línies Enllumenat: Control lumínic mitjançant mecanismes, detectors 
de presencia. 

 Renovació d’aire: Control de l’estat amb contactors / rellotges 
horaris. 

 Força: Alimentació preses corrent / altres. 

 Característiques posada a terra  Esquema TT.  

 Control harmònics No es preveu la instal·lació de filtres d’harmònics.  

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

RELACIÓ DE POTÈNCIES 

POTÈNCIA INSTAL·LADA 

La potència instal·lada per la zona de cuina i gimnàs, objecte d’aquest projecte, es resumeix a la següent taula: 

 

Ús Potència unitària Unitats Potència total
[kW] [kW]

Subquadre Gimnàs (SQ1) 23,1 1 23,1
Subquadre Cuina (SQ2) 38,2 1 38,2
TOTAL 61,3  

 

La potència total instal·lada a la zona ampliada de l’edifici és per tant de 61,3 kW. 

PREVISIÓ DE POTÈNCIES SIMULTÀNIES 

Partint dels valors de les previsions de càrregues i els coeficients de simultaneïtat reflectits en els punts anteriors, 
la previsió de potències a realitzar a l’edifici a efectes de dimensionat de les escomeses, dels elements d’enllaç i 
del centre de transformació, és la que es detalla a continuació: 

  



 

Ús Potència unitària Simultenïtat Potència total
[kW] [%] [kW]

Subquadre Gimnàs (SQ1) 23,1 68 15,7
Subquadre Cuina (SQ2) 38,2 61 23,2
TOTAL 38,9  

 

En funció d’aquests càlculs les potències total a preveure per l’ampliació de l’edifici, objecte d’aquest projecte 
seran: 

 

 Subministrament principal 38,9 kW 

 

 

font d’energia i escomeses 

subministrament normal 

L’energia elèctrica de l’ampliació de l’edifici vindrà del quadre elèctric general de l’edifici, el qual s’alimenta des 
d’un conjunt de mesura tipus TMF-10.  

 

L’empresa subministradora de l’energia elèctrica és FECSA-ENDESA. 

 

El contracte amb la Companyia elèctrica serà en baixa tensió. 

equip de mesura 

La contractació es realitzarà en Baixa Tensió i per tant la mesura es en BT. Es disposa de comptador multifunció 
instal·lat al conjunt de mesura, tipus TMF-10 existent. 

 

QUADRES DE PROTECCIÓ I MANIOBRA 

CRITERI DE DISTRIBUCIÓ DE QUADRES 

Es disposarà d’un subquadre elèctric per alimentar la zona de gimnàs (SQ1) i d’un segon subquadre per alimentar 
la zona de cuina (SQ2); tots dos alimentats des del quadre elèctric general de l’edifici. 

 

De cara a situar els quadres en la zona ampliada de l’edifici, s’ha optat per a ubicar-los en punts que fessin 
possible l’aproximació dels quadres elèctrics als consumidors d’energia elèctrica.  

CARACTERÍSTIQUES QUADRES 

Els quadres estaran constituïts per un armari metàl·lic IP44 amb porta metàl·lica lacada (color segons Direcció 
Facultativa) i pany, pintat en pintura epoxi polimeritzada al forn, amb placa de muntatge per fixació de carrils DIN, 
canaletes de cables i regleters de borns, que contindrà en el seu interior, degudament muntat, l’aparellatge descrit 
en l'esquema unifilar de la Documentació Gràfica. 

 

Les característiques de muntatge principals dels quadres elèctrics seran: 

 Es muntaran directament adossats o encastats a paret o sobre bancades, tenint tant l'entrada principal 
com les sortides per la part superior del quadre.  

 Totes les línies estaran identificades, i en la seva porta es posarà, plastificat, l’esquema unifilar 
corresponent. La situació de Quadre General de Distribució està grafiada en els plànols d'electricitat 

 Les sortides estaran protegides contra sobreintensitats, sobretensions i contra corrents de defecte. Els 
dispositius contra corrents de defecte es disposaran de manera que hi hagi selectivitat entre els mateixos, 
de manera que sempre actuarà el dispositiu situat més aigües avall. Només s’admetran com a dispositius 
selectius aquells en que el situat aigües amunt estigui temporitzat i la seva corrent de funcionament 
residual nominal sigui dues vegades superior a la corrent residual del dispositiu situat aigües avall 

 Per la posada a terra dels equips elèctrics i dels quadres, es col·locarà en cadascun una o vàries barres 
equipotencials des de on partiran les diverses línies de posta a terra d'equips i consumidors.  

 Els quadres es dimensionaran deixant un 30% d'espai lliure per a futures ampliacions. 

 

La situació dels Quadres Generals de Distribució i dels Subquadres, està grafiada en els plànols d'electricitat. 

TIPUS DE QUADRES 

El subquadre elèctric del gimnàs (SQ1), s’ubicarà al vestíbul d’accés tal i com es pot apreciar als plànols. 

Els principals consums previstos al subquadre SQ1, serà l’alimentació de l’enllumenat i preses de corrent d’us 
general de les zona de gimnàs, vestidor, accessos i sales tècniques, alimentació del sistema de renovació d’aire/ 
climatització; així com alimentació bombes energia solar tèrmica, bomba producció ACS i centraleta control solar.  

 

A l’entrada del subquadre s’ha previst la instal·lació d’un limitador de sobretensions transitòries de Classe III. 

 

Les sortides estaran protegides contra sobreintensitats, sobretensions i contra corrents de defecte. 

 

Totes les línies que alimentin a motors de ventilació, es protegiran mitjançant guardamotors. 

El subquadre elèctric de la cuina (SQ2), s’ubicarà a l’accés a la cuina tal i com es pot apreciar als plànols. 

Els principals consums previstos al subquadre SQ2, serà l’alimentació de l’enllumenat de la cuina, preses de 
corrent per maquinaria auxiliar, campa extracció, congelador, nevera, alimentació als diferents electrodomèstics 



 

de la cuina (rentavaixelles, taula calenta, tallador d’hortalisses, etc.), així com sistema de renovació d’aire sales 
tècniques. 

 

A l’entrada del subquadre s’ha previst la instal·lació d’un limitador de sobretensions transitòries de Classe III. 

 

Les sortides estaran protegides contra sobreintensitats, sobretensions i contra corrents de defecte. 

 

Totes les línies que alimentin a motors de ventilació, es protegiran mitjançant guardamotors. 

LÍNIES INDIVIDUALS 

DESCRIPCIÓ CANALITZACIONS UTILITZADES 

Des dels diferents quadres de protecció i control partiran les línies d’alimentació als quadres secundaris o a 
consumidors .Les canalitzacions seran del tipus següent: 

 Safata metàl·lica  
 Tub rígid. 
 Tubs corrugats. 

 

En tots els casos es dimensionarà una secció de pas en que quedi el 40% lliure de la superfície per a futures 
ampliacions. 

 

No es canalitzaran en el mateix tub o canal conductors de potencia i circuits de MBTS i MBTP sinó es compleix 
alguna de les següents condicions: 

 Tots els conductors siguin de la tensió d’aïllament assignada més elevada 
 Estiguin en compartiments separats 

 

Com a mínim les canalitzacions elèctriques es col·locaran a una distància de 3cm respecte a les no elèctriques, i 
sempre es col·locaran per sobre d’aquestes últimes. 

 

Es disposarà de caixes de derivació i de pas del mateix tipus que els tubs, provistes amb regletes de connexió de 
secció adequada al cable i de volum suficient per a que quedi el 40% d'espai de reserva. No es realitzarà cap 
enllaç ni derivació que no sigui amb regletes de connexió ni en la seva corresponent caixa. 

 

La distribució de força electromotriu queda reflectida en els plànols respectius de la Documentació Gràfica. 

Les safates s’empraran generalment per a traçats troncals. No es compartiran amb els de senyals dèbils, i en tot 
cas es posaran a una distancia mínima de 30 cm. Les safates aniran fixades a sostre o paret dels tancaments 
mitjançant suports apropiats de angulars o prefabricats. 

 

Es connectaran a terra mitjançant un cable de coure nu, garantint una correcta continuïtat. 

 

Les línies discorreran generalment dintre de tub lliure d’halògens tipus corrugat reforçat d’execució encastada a la 
paret o per a connexionat d’elements terminals en cel rasos o amb tubs rígids en instal·lacions vistes.  

 

Es disposaran caixes de connexió o derivació de dimensions adequades als diàmetres dels tubs que accedeixin a 
la caixa. Aquestes caixes seran de PVC i estaran provistes amb regletes de connexió per a la realització de 
enllaços. No es permetrà, sota cap concepte, enllaços a l'interior dels tubs.  

 

Els tubs per les línies de força electromotriu seran independents dels tubs d'enllumenat normal o d'emergència.  

DESCRIPCIÓ DE CABLES CONDUCTORS 

Es realitzarà mitjançant cables de coure unipolars amb aïllament denominació UNE RZ1-K(AS) 0,6/1 kV, sense 
emissió d’halògens i no propagador de la flama.  

 

En els circuits que alimentin circuits de seguretat, s’utilitzarà conductor de designació UNE RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV, 
resistent al foc. 

El càlcul del cablatge es realitza amb els següents criteris: 

PER CAIGUDA DE TENSIÓ

Elecció de la secció dels conductors per garantir que la caiguda de tensió sigui inferior a l’estipulada al reglament, 
i per assegurar la reducció de pèrdues en les línies elèctriques mitjançant un exhaustiu control de les caigudes de 
tensió. 

 

La secció dels cables ha de ser la suficient per suportar el pas de la intensitat nominal prevista sense 
escalfaments, i que la caiguda de tensió entre la Caixa General de Protecció i el consumidor final no superi els 
següents rangs en funció del tipus de consumidor: 

 Força electromotriu: 5% 
 Enllumenat: 3% 

 

Partint d’aquest valor, la següent taula nostra els valors màxims de caigudes de tensió en percentatge i en valor 
absolut: 

 

 



 

Sector Alimentació a: Caiguda de 
tensió màx. 

e= UIII e= UI 

  [%] [V] [V] 

LGA Subministres d’un únic usuari No existeix LGA - - 

Contadors totalment concentrats 0,5 % 2V - 

Centralitzacions parcials de contadors 1,0% 4V - 

DI Subministrament d’un únic  1,5% 6V 3,45V 

Contadors totalment concentrats 1,0% 4V 2,3V 

Centralitzacions parcials de contadors 0,5% 2V 1,15V 

Circuits 
interiors 

Circuits enllumenat 3% 12V 6,9V 

Circuits de força 5% 20V 11,5V 

 

 

    

 

PER AMPACITAT

Comprovació de que la intensitat prevista a totes les línies és inferior a la seva capacitat de transport en funció de 
la secció, el sistema d’instal·lació i la temperatura de funcionament estipulada. 

 

PER CORRENT DE CURTCIRCUIT

Verificació de que la intensitat de curtcircuit admissible per al conductor sigui superior a la que es pot produir en 
cas de falta abans que les proteccions permetin deixar d’alimentar el defecte. 

 

 

PER MATERIAL CONSTITUENT DE LA LÍNIA

Selecció del material de recobriment del conductor en funció del grau d’aïllament requerit a la línia, als 
requeriments mecànics i de seguretat en cas d’incendi per baixa emissió de fums tòxics i resistència al foc. 

LÍNIES I CONTROL D’ENLLUMENAT

La instal·lació d’enllumenat s'alimentarà de cada subquadre respectiu, tal i com s’ha descrit anteriorment. 

 

En el cas de les estances o zones que es reuneixi públic, el número de línies d’enllumenat es realitzarà de 
manera que el tall en una d’aquestes línies no afecti a més del 33% del local. 

 

Les línies estan formades per: 

 

 Cable de coure aïllament designació UNE RZ1-K(AS) 0,6/1 KV. 

 

La secció mínima acceptada serà de 2,5 mm2 per a l’anell de distribució fins a les caixes de connexió, i només 
s’acceptarà la secció de1,5 mm² en el darrer tram de connexió directa als equips d’enllumenat. 

 

Les línies que alimentin lluminàries amb reactàncies electròniques disposaran d’un diferencial superimmunitzat, 
de manera que els possibles harmònics que puguin generar les reactàncies no afectin a la alimentació de les 
mateixes. 

 

En el cas de la distribució d’enllumenat soterrat en rasa (enllumenat exterior) la secció mínima a utilitzar serà la 
de 6 mm2. 

 

Els mecanismes d'encesa se situaran a una alçada del terra acabat segons especificacions de la Direcció 
Facultativa. 

FORÇA ELECTROMOTRIU

La força electromotiu s'alimentarà de cada Subquadre respectiu, tal i com s’ha descrit anteriorment. 

 

De la mateixa manera el llistat de consumidors associats a cada quadre o subquadre també queda reflectit en la 
descripció feta amb anterioritat. 

 

Les línies estan formades per: 

 

 Cable de coure aïllament designació UNE RZ1-K(AS) 0,6/1 KV. 

 

La secció mínima acceptada serà de 4 mm2 pels anells de distribució fins a les caixes de connexions, i s’admetrà 
la secció de 2,5 mm² únicament per al darrer tram de connexió entre les caixes i els equips elèctrics, o els 
caixetins on s’instal·lin els mecanismes. 

 

Es disposaran caixes de connexió o derivació de dimensions adequades als diàmetres dels tubs que accedeixin a 
la caixa. Aquestes caixes estaran proveïdes de regletes de connexió per a la realització de enllaços.  

 

La distribució de força electromotriu queda definit en els plànols respectius de la Documentació Gràfica. 



 

LINIES SZ

Els circuits crítics / seguretat es realitzaran amb conductors tipus SZ per tal de garantir el servei elèctric en cas 
d’incendi. 

PROTECCIONS 

Tota la instal·lació elèctrica de l’edifici estarà protegida segons les especificacions del REBT. Les proteccions que 
es generen, queden definides en els següents apartats: 

CONTRA CONTACTES DIRECTES 

La protecció contra contactes directes de les parts actives de la instal·lació es realitza d’acord a la ITC-BT-024 
mitjançant el cobriment aïllant apropiat, tubs protectors, caixes, envolcalls de quadres, llumeneres i interposició 
d’obstacles com a mesures d’allunyament de tal manera que cap punt de la instal·lació en tensió sigui accessible 
directament a persones, necessitant-se eines determinades per a accedir-hi. 

 

Es realitzarà la protecció dels conductors contra esforços mecànics mitjançant doble aïllament dels mateixos, 
instal·lació dins de tubulars o canalitzacions de protecció en aquells sistemes d’instal·lació que ho requereixen 
segons les ITC del reglament. 

CONTRA CONTACTES INDIRECTES I FUITES 

La protecció contra contactes indirectes està formada per la posada a terra de totes les parts metàl·liques de la 
instal·lació, incloent les carcasses dels equips consumidors elèctrics a l’abast de persones, i s’ajustarà a tot el que 
prescriu la ITC-BT-18. 

 

El conductor de protecció serà un cable de coure d'idèntiques característiques en tots els casos que el neutre de 
la línia protegida, i anirà associat amb dispositius de tall per corrents de defecte consistents en interruptors 
diferencials d’alta sensibilitat.  

 

Així doncs ha de complir-se: 

 

 

 

 

Donat que utilitzem diferencials de Is = 0,03 A i 0,3 A, es complirà la condició anterior. 

 

Les proteccions dels quadres i subquadres mitjançant dispositius de protecció contra corrent residual s’han 
dimensionat de manera que existeixi una selectivitat entre els mateixos. S’admetrà com a selectivitat total entre 
dos dispositius quan es compleixin les condicions següents: 

1.- Que la corrent residual nominal de funcionament del diferencial instal·lat aigües amunt sigui dos 
vegades la corrent residual nominal del diferencial instal·lat aigües avall 

2.- Que el diferencial instal·lat aigües amunt estigui retardat respecte el diferencial instal·lat aigües avall. 

 

En el cas dels dispositius de protecció contra corrents residuals que alimentin circuits amb càrregues 
electròniques com circuits d’informàtica, circuits d’enllumenat amb reactàncies electròniques, etc., aquests seran 
del tipus superimmunitzats.  

CONTRA SOBRECÀRREGUES I CURTCIRCUITS 

La protecció contra les sobreintensitats degudes a sobrecàrregues en els aparells, defectes d’aïllament de gran 
impedància i curtcircuits, es realitzarà d’acord a la ITC-BT-022 mitjançant l’ús d’interruptors automàtics 
magnetotèrmics i/o fusibles instal·lats a l’inici de cada circuit, i també en aquells punts on la intensitat admissible 
disminueixi per canvis a la secció dels conductors, condicions de la pròpia instal·lació, sistema d’execució o tipus 
de conductors utilitzats, segons els esquemes unifilars que s’inclouen al projecte i en els plànols del projecte 
d’instal·lacions i on s’especifiquen les característiques (intensitat nominal, corbes d’intensitat - temps, poder de tall 
etc.). 

 

Les proteccions dels quadres i subquadres s’han dimensionat segons el tipus de càrrega aplicada: 

 

 

 

Unitat de dispar Aplicació 

Tipus B Generadors auxiliars (GE) 

Tipus C En general  

Tipus D o K Protecció de circuits amb nivells elevats de corrent 
transitòria inicial (motors, transformadors, càrregues 
resistives) 

Tipus MA Protecció de motors conjuntament amb el contactor i la 
seva corresponent protecció contrasobrecàrrega 

 

Les proteccions dels quadres i subquadres també s’han dimensionat de manera que existeixi una selectivitat 
entre les mateixes. En el present projecte la selectivitat es basa: 

1.- Per nivells de corrent (protecció contra sobrecàrrega): Els punts de dispar estan escalonats, de 
manera que les proteccions aigües avall disposen d’ajustaments més baixos 

2.- Per temporitzacions (protecció contra curtcircuits de baix nivell): Els relés aigües avall disposaran de 
temps de funcionament més curts. 

3.- Combinació de selectivitats per nivells de corrent i per temporitzacions. 

4.- Selectivitat lògica (aquest sistema precisa d’interruptors automàtics equipats amb unitats de dispar 
electròniques, juntament amb cables de control i d’intercanvi d’informació) 
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CONTRA SOBRETENSIONS 

Segons l’article 16 del REBT totes les instal·lacions hauran de disposar d’elements de protecció contra 
sobretensions de tipus permanent. En el quadre general de distribució s’instal·laran protectors contra 
sobretensions permanents amb reconnexió automàtica. Els protectors s’associaran a un automàtic o diferencial 
de manera que tots els circuits de la instal·lació quedin protegits. 

 

Pel que fa a la protecció contra sobretensions transitòries, s’ha previst tant al quadre general de distribució, com 
als diferents subquadres; limitadors de sobretensions transitòries. 

PRESCRIPCIONS PER A LOCALS DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 

INSTAL·LACIÓ EN LOCALS HUMITS 

La instal·lació es realitzarà a l’interior de tubs encastats o en muntatge superficial amb grau contra la corrosió de 
resistència 3. 

 

Les caixes de connexió, interruptors, polsadors i en general tota la paramenta elèctrica utilitzada disposaran d’un 
grau de protecció contra la entrada d’aigua equivalent a la protecció per caiguda vertical d’aigua (IP X1). 

 

Els receptors d’enllumenat disposaran duna IPx1 i no seran de classe 0 (no disposaran de parts metàl·liques 
sense connexió al conductor de protecció de posada a terra.  

 

INSTAL·LACIÓ EN LOCALS MULLATS 

Les canalitzacions seran estanques amb una IP X4. S’utilitzaran elements que garanteixin els empalmaments, 
connexions, etc. Amb un índex de protecció que protegeixi contra les projeccions d’aigua (IPx4). 

 

No s’admetran receptors d’enllumenat de classe 0, ni aquells que no disposin d’un grau de protecció contra 
l’aigua IPx4. 

 

CÀLCULS JUSTIFICATIU DELS COMPONENTS 

CÀLCULS EFECTUATS 

En aquest apartat es recullen i justifiquen els càlculs efectuats per al dimensionat dels principals elements de la 
instal·lació elèctrica, i de tots aquells que en garanteixen el correcte funcionament i la seguretat de les persones. 
Els càlculs constitueixen, per tant, una part fonamental de tot el projecte. 

Els elements es determinaran per a que funcionin amb seguretat, no solament en condicions normals si no en 
anomalies que esporàdicament es puguin presentar. Els càlculs consistiran en aplicar a les fórmules validades pel 
reglament els valors propis de la instal·lació. 

 

Els components de la instal·lació es veuran afectats directament per les intensitats que els recorren, d’aquí que la 
magnitud que fonamentalment determinarà les característiques dels elements serà precisament la intensitat en 
condicions normals i en les de curtcircuït. Es calcularà també la caiguda de tensió que es dóna en condicions de 
disseny, per garantir que les pèrdues es troben per sota de les màximes admissibles. 

 

La instal·lació que ens ocupa consta de: 

 Distribució d’energia 
 Correcció del factor de potència 
 Protecció i maniobra 

 

Per aquesta raó els aparells més significatius que intervenen en la instal·lació són: 

 Interruptors automàtics 
 Fusibles 
 Interruptors diferencials 
 Interruptors manuals 
 Cables 
 Condensadors 
 Aparells d’enllumenat 
 Motors i aparells elèctrics 
 Força Electromotriu 

 

En conseqüència, els càlculs efectuats han estat per determinar: 

 Característiques dels interruptors 
 Secció dels cables 
 Número i potència de condensadors 

 

La totalitat dels càlculs s’han realitzat en full de càlcul per ordinador, i donada la seva magnitud i representativitat, 
en especial en el càlcul de cables, s’adjunten únicament els fulls de resultats amb els principals paràmetres de la 
instal·lació, encara que apareixen en els esquemes unifilars. A continuació s’exposen, per cada càlcul efectuat, 
les bases del programa i els criteris d’aplicació, i en el capítol posterior la relació de línies i els paràmetres 
elèctrics calculats. 

AMPACITAT 

D'acord amb la intensitat nominal del circuit, el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió dóna la secció 
corresponent per a diversos tipus de cables, seccions, condicions d’instal·lació i temperatura ambient. 
S’adoptaran sempre conductors de seccions normalitzades del reglament. 

 

Coneguda la intensitat de la corrent a transportar, les condicions d’instal·lació i el factor d’agrupament de cada 
línia es buscarà un cable d’una secció tal que la seva capacitat de transport sigui la immediatament superior a la 
corrent a transportar, calculada tenint en compte els corrents d’arrancada dels equips i els coeficients d’ús i de 
simultaneïtat dels equips connectats. 

 



 

Per a cada secció de cable, s’ha establert la corrent nominal de regulació de l’interruptor automàtic que l’ha de 
protegir en capçalera, que serà en tots els casos d’una intensitat nominal inferior a la capacitat de transport del 
cable. 

CAIGUDA DE TENSIÓ 

Un cop trobada la secció pel procediment anterior, es calcularà la caiguda de tensió quan circula la intensitat 
prevista per a la línia mitjançant les següents fórmules: 

 

- Circuit monofàsic 

 

V

100
*

S**V

L*P*2
= e  

 

- Circuit trifàsic 

V

100
*

S**V

L*P
= e  

 

essent 

 P  Potència nominal en watts 

  L  Llargària del circuit en metres 

 e  Caiguda de tensió en % 

   Conductivitat del cable  

 S  Secció del cable en mm²  

 

Si la caiguda de tensió calculada per a la secció estimada per capacitat de transport és inferior al 3 % en el cas de 
vivendes i línies d’ enllumenat en altres usos, i al 5% en les de força d’altres usos, s'adoptarà la secció trobada 
com a vàlida. En cas que la caiguda de tensió sigui superior, s’ampliarà la secció fins que es verifiqui aquesta 
condició. 

RELACIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Els càlculs de les línies elèctriques, utilitzant les fórmules expressades anteriorment, son els indicats a 
continuació.  

  



 

 



 

ESQUEMES UNIFILARS 

Els esquemes unifilars es troben a la documentació gràfica adjunta a la memòria. 

INTENSITAT DE CURTCIRCUÏT 

Es calcularà la intensitat de curtcircuit que pot arribar a circular per la línia suposant que la tensió d’alimentació de 
la falta és el 80% de la nominal, i considerant únicament la resistència de les línies entre l’escomesa i la línia on 
es realitza el càlcul, segons la següent fòrmula: 

 

Icc = (0,8 x Un) / Racum 

 

essent: 

 Icc Corrent de curtcircuït simètrica 

 Un Tensió nominal entre fases de la línia  

 Racum Resistència acumulada a la línia des de l’escomesa 

 

El valor calculat per aquest procediment estarà limitat també per la màxima Icc que pot aportar l’escomesa, que 
ve determinada per la potència del transformador que alimenta la línia, i que en aquest cas s’ha estimat en 20,13 
kA considerant que s’alimenta des d’un CT amb trafos de 630 kVA. 

 

El nivell de curtcircuït que pot aguantar un cable ve determinat per la fórmula: 

 

S *K  < t* I 1/2
CC  

 

essent: 

 Icc  Corrent de curtcircuït simètrica 

 t  Temps de duració del curtcircuït 

 K  Factor que depèn de la naturalesa del material (115 pel Cu) 

 S  Secció del conductor 

 

Si la intensitat que suporta el cable és inferior que la prevista per a la línia, es dóna per bo el dimensionat, i si no 
és així s’amplia la secció fins que pot suportar el curtcircuit potencial. El valor de intensitat de curtcircuit calculat 
s’utilitza també per dimensionar el poder de tall dels interruptors de protecció de la línia en capçalera. 

  



 

MC 6.8 Instal·lació d’il·luminació 

 

 

REGLAMENTACIÓ 

Per a la confecció del present projecte s'han seguit les següents normatives i reglamentacions: 

 

 CTE. Codi tècnic de l’edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març de 2.006 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decreto 842/2002)  i Instruccions Tècniques 
Complementàries, concretament les nomenades a continuació: 

ITC-BT-01 Terminologia 

ITC-BT-02 Normes de referència al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió 

ITC-BT-09 Instal·lacions d’enllumenat exterior  

ITC-BT-18 Instal·lacions de posada a terra 

ITC-BT-19 Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals 

ITC-BT-20 Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d’instal·lació 

ITC-BT-21 Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores 

ITC-BT-22 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats 

ITC-BT-23 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions 

ITC-BT-24 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes directes i 
indirectes 

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

ITC-BT-29 Prescripcions particulars per a instal·lacions elèctriques dels locales amb risc 
d’incendi o explosió 

ITC-BT-30 Instal·lacions en locals de característiques especials 

ITC-BT-43 Instal·lacions de receptors. Prescripcions generals 

ITC-BT-44 Instal·lacions de receptors. Receptors per enllumenat 

ITC-BT-48 Instal·lacions de receptors. Transformadors i autotransformadors. Reactàncies i 
rectificadors. Condensadors 

ITC-BT-49 Instal·lacions elèctriques en mobles 

ITC-BT-51 Instal·lacions de sistemes d’automatització, gestió tècnica de l’energia i 
seguretat per vivendes i edificis 

 Normes UNE d'obligat compliment. 

 Recomanacions de les Companyies Subministradores 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

 

ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY 

CONDICIONANTS DEL PROGRAMA 

Les llumeneres escollides s’adapten en cada cas a l’ús de l’espai, per proporcionar el tipus d’il·luminació més 
adequada a cada activitat.  

 

Un altre criteri fonamental, associat a l'ús intensiu de la instal·lació, ha estat l'estalvi i eficiència energètica, així 
que bàsicament hem optat per l'ús de llumeneres amb focus o làmpades fluorescents d'alt rendiment, tipus led 
(especialment a les zones d'ocupació continuada que no reben gaire llum natural, com els vestuaris). 

CONDICIONANTS DEL PROMOTOR 

La base del disseny del sistema d'il·luminació interior es basa en el concepte arquitectònic i elecció de 
llumeneres. És un projecte que forma part d'instal·lacions de centres docents, té en compte els criteris estètics i 
funcionals en altres projectes similars, per tal de mantenir una imatge corporativa coherent. 

CONDICIONANTS TÈCNICS 

NIVELLS D’ENLLUMENAT 

Els equips d'enllumenat estan distribuïts per aconseguir els nivells lumínics adequats per a la realització de 
l'activitat específica a cada sala. Per això s’han realitzat càlculs corresponents a les sales més significatives per 
trobar la quantitat i la ubicació de les llumeneres. 

 

Els nivells d’enllumenat s’ajustaran a les taules següents i a les disposicions de la UNE – EN 12464-1-2002: 

 

TIPUS ACTIVITAT LUX UGRL Ra 

Docent 

Zones comuns 

1 Halls d’entrada 100 22 80 



 

2 Vestuaris 200 25 80 

3 Cuina 500 22 80 

4 Gimnàs  500 19 80 

CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES  

En les instal·lacions per a enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, el nombre de línies 
secundàries i la seva disposició en relació amb el total de les llumeneres a alimentar haurà de ser de manera que 
el tall de corrent en una d’elles no afecti a més de la tercera part del total de llumeneres instal·lades en els locals 
o dependències que s’il·luminen alimentades per aquestes línies. 

 

De manera que en els locals de pública concurrència les llumeneres estaran repartides en almenys 3 diferencials 
per cada zona ocupable pel públic, de forma que l’obertura d’un diferencial no deixi fora de servei més de 1/3 de 
les lluminàries. 

 

Les línies d’alimentació de les lluminàries d’emergència s’alimentaran d’un magnetotèrmic independent i del 
diferencial que protegeixi les línies d’il·luminació amb més risc (locals on es reuneixi públic, etc.). Només 
s’admetran 12 lluminàries d’emergència per línia.  

 

En tots els passadissos i espais comuns hi haurà almenys una llumenera cada 50 m² alimentades per  circuits 
d’enllumenat permanent de vigilància. Aquestes línies permanents podran ser controlades manualment mitjançant 
un interruptor en el quadre i/o un programador horari.  

TIPUS DE LÀMPADES 

A nivell general i per tal d’optimitzar els consums amb les característiques d’enllumenat de cada espai, les 
tipologies de làmpades a emprar en funció de la tipologia del espai queda reflectida en la següent taula: 

 

 

ESPAI TIPUS DE LÀMPADA 

- Cuina Fluorescència 

- Gimnàs Led 

- Espai General/Hall  Led 

- Sales de màq. / instal Fluorescència 

- Lavabos Led 

- Vestidors Led 

   

 

 

En la descripció dels espais es realitza la concreció d’aquest elements. 

 

En funció de l’ús, es concretarà les característiques tècniques de cada làmpada especificant la seva temperatura 
de color i Índex de reproducció cromàtica. Com a criteris generals s’empraran els especificats en la següent taula, 
determinats en funció del tipus de làmpada. 

 

 Tipus de lluminàries Temperatura de 
color 

[ºK] 

Índex de reproducció de 
color 

[%] 

Llum càlida Incandescent 
estàndard 

2400 a 2900 
100 

 Incandescent 
halògena 

3100 a 3200 
100 

 Vapor de sodi d’alta 
pressió 

1.900 a 2.200 25 a 70 

 Vapor de sodi de baixa 
pressió 

1.800 1 

 Fluorescent (blanc 
càlid) 

2.900 a 3.000 80a99  

Llum neutra Fluorescent (blanc 
neutre) 

3.500 a 4.100 80 a 89 

Llum freda Fluorescent (blanc 
fred) 

4.000 a 4.500 80 a 99 

 Fluorescent (llum dia) 6.000 a 6.500 88 a 99 

 Vapor de mercuri (alta 
pressió) 

4.000 a 5.000 40 a 60 

 Vapor de mercuri amb 
halogenurs metàl·lics 

4.000 a 6.000 70 a 90 

 De xenó 7.500 ---- 

 

 



 

CRITERIS D’ESTALVI ENERGÈTIC 

Els valors límits d’eficiència energètica de la instal·lació s’ajustaran a les taules següents : 

 

 

 

 

Valors límits d’eficiència energètica segons CTE DBHE 

 

 

L’eficiència energètica de una instal·lació d’il·luminació de una zona es determinarà mitjançant la expressió 
següent: 

 

On: 

P=       potencia total instal·lada en làmpades més equips auxiliars, en W 

S=       superfície il·luminada, en m² 

Em=     luminància mitjana horitzontal mantinguda, en lux  

 

Aquets valor inclouen d’il·luminació general i la il·luminació d’accent, però no la il·luminació d’aparadors i 
exposicions. 

Totes les làmpades de fluorescència incorporaran reactància electrònica, que serà ajustable en els espais que 
així ho requereixin. Tots els tubs de fluorescència seran tipus trifòsfor, de millor rendiment lumínic. 

 

Les sales de presència no continuada incorporaran, un detector de presència associat a un contactor auxiliar que 
apagui el llum quan no hi hagi presència en la sala. Tots els detectors de presència disposaran de doble canal de 
sortida de manera que la senyal pugi ser enviada a la central de clima de l’edifici.  

 

En la primera i segona línia paral·lela de lluminàries situades a una distància inferior a 5 m de la finestra i en 
aquelles que estiguin situades sota un lucernari s’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural 
incorporant un sistema de regulació del nivell de il·luminació segons la aportació de llum natural.  

  

 

 

Es distribuiran les enceses de manera que s’ajustin al màxim a les necessitats d’enllumenat de cada espai, no 
tant sols a nivell general, sinó específicament en el temps. 

 

Els espais amb presències puntuals es dotaran amb elements temporitzadors o de detecció de presència per a 
complementar els sistema d’encesa 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

En la realització d'aquest projecte s'ha tingut en compte a l'hora d'escollir les lluminàries el fet que portessin 
làmpades de baix consum i alt rendiment, per tant la majoria de les lluminàries estan equipades amb llums de 
leds o de fluorescència (compactes o normals). 

 

També es compleix els requisits indicats en el capítol HE3 del codi tècnic de l’edificació, de manera que les 
lluminàries pròximes a les façanes són regulables segons un sensor lumínic, i les estances de presència no 
continuada disposen de detectors de presència. 

 

L’edifici disposarà d’un control lumínic programable (on/off) de manera que en les zones horàries en que l’edifici 
no estigui ocupat les lluminàries estaran apagades. 

 



 

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

DEFINICIÓ LUMÍNICA D’ESPAIS 

Es detalla a continuació la descripció dels sistemes d’enllumenat a emprar en els espais més representatius del 
projecte. Per a cada espai es comenta en els següents apartats la funcionalitat de l’enllumenat, determinant els 
nivells lumínics i la tipologia d’equips. 

HALL ACCÉS 

Per l’accés nord s’ha optat per il·luminació general difusa a través de lluminàries lineals marca LED LINEAR 
XPRO MODEL XOOLINE HYDRA WHITE IP-40. Encastades al sostre. 

 

Gimnàs

La il·luminació del gimnàs es realitzarà mitjançant llumeneres smart 2.0 FL 5L ASIM power LED. 

 

El gimnàs tindrà un enllumenat general gracies a aquesta llumenera esmenada anteriorment. I distribuïda 
proporcionalment en tota la sala. 

 

vestuARis 

Els vestuaris són una de les zones d'ocupació continuada amb poca llum natural. Per tal de minimitzar el consum 
energètic en aquesta zona, s'ha optat per lluminàries tipus downlights amb làmpades de led, amb un feix de 40º 
d'il·luminació directa. 

 

S'han escollit lluminàries d'il·luminació directa. Aquestes lluminàries aporten un nivell lumínic mitjà al voltant dels 
200luxes. 

 

A més d'aquesta il·luminació base, s'ha optat per reforçar la zona de miralls amb una il·luminació perimetral al 
mateix. El tipus d'il·luminació plantejada suposa un gran confort, ja que les cares dels usuaris s'il·luminen 
uniformement per a una òptima visió. A l’accés per peus bruts s’ha col·locat un fluorescent estanc cilíndric. 

 

L'encesa d'aquesta zona es controla mitjançant sensors de presència. 

 

distribuidors 

Als distribuidors s’ha optat per il·luminar l’espai amb llumeneres de superfície de la marca deltalight model 
supernova XS 260, sensació íntima i de més privacitat. 

 

L’encesa d’aquestes llumeneres es realitzarà mitjançant detectors de presència. 

CUINA I MAGTZEMS 

En aquets espais es disposaran llumeneres estanques marca Philips model Pacific. 

 

Els mecanismes de control d’encesa es col·locaran al costat de le sportes d’acces al espai.. 

LÍNIES D'ENLLUMENAT 

La instal·lació d'enllumenat partirà de cada Quadre de Zona de l’edifici. 

 

Les línies estan formades per: 

 Cable de coure lliure d’al·lògens aïllament designació RZh 0,6/1 KV en el cas que circulin per safates. 
 Cable de coure lliure d’al·lògens aïllament designació H07V-K 0,6/1 KV el cas que passin per l'interior de 

tubs. 

 

En ambdós casos la secció serà tal que permeti el pas de la intensitat nominal del circuit sense que el cable 
pateixi escalfaments ni deformacions, i la caiguda de tensió total no superi en cap cas el 3%. La secció mínima 
acceptada serà de 2,5 mm2 per a les línies fins a les caixes de connexió, des d’on partiran línies de 1,5 mm² per 
alimentar directament les llumeneres. 

 

Les línies discorreran generalment en canalització metàl·lica tant sigui sota rasa (registrable o no), aèria o en fals 
sostre, amb el seu corresponent separador, i entubades en tub corrugat reforçat en les baixades als mecanismes 
encastats. La majoria de lluminàries amb làmpades de fluorescència l’alimentació elèctrica circula per el mateix 
carril de suportació d’ella mateixa. 

 



 

Les canalitzacions seran del tipus següent:  

 Safates metàl·liques de varetes d’acer per a instal·lacions generals en cel ras o sortides de quadres 
 Safates metàl·liques sota paviment per a instal·lacions en terra tècnic. 
 Tub rígid en instal·lacions vistes, de material plàstic lliure d’al·lògens o acer. 
 Tub corrugat reforçat lliure d’al·lògens en circulacions per cel ras o terra tècnic fora de safates o encastat 

a paret. 

 

En tots els casos es dimensionarà una secció en que quedi el 40% lliure de la superfície per a futures 
ampliacions.  

 

Es disposarà de caixes de derivació i de pas del mateix tipus que els tubs, provistes amb regletes de connexió de 
secció adequada al cable i de volum suficient per a que quedi el 40% d'espai de reserva. 

 

No es realitzarà cap enllaç ni derivació que no sigui amb regletes de connexió ni en la seva corresponent caixa. 
Per tant, sota cap concepte es permetran enllaços en l'interior de tubs o canalitzacions. 

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 

S’han previst línies independents per realitzar l'enllumenat d'emergència i senyalització. D'acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió no hi haurà en cap cas més de 12 punts alimentats per la mateixa línia 
en la mateixa planta. 

 

Les línies i canalitzacions seran del mateix tipus i característiques que l'enllumenat normal i les seccions de cable 
de 2,5 mm² fins a les caixes de connexió dels equips autònoms. Les canalitzacions i caixes de derivació seran en 
tot cas independents de les de força i enllumenat normal; per tant se situaran separadors en l'interior de les 
safates per a la canalització de les línies d'emergència. 

 

Els aparells autònoms d'emergència s'encendran automàticament en el cas de fallada de tensió de xarxa (inferior 
al 70%), estant enceses un temps mínim d'una hora i mitja, donant la lluminositat suficient a les zones de pas 
d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Els aparells autònoms amb bateria per a l’enllumenat d’emergència i senyalització seran conformes a les normes 
aplicables (UNE 60598-2-22) i comptaran amb la preceptiva homologació del conjunt llumenera, bateria i font 
d’alimentació, que serà aportat per l’instal·lador juntament amb la documentació tècnica de la instal·lació. 

 

Constaran de dues llums, una d'elles permanentment encesa que farà les funcions de senyalització i l'altra 
s'encendrà automàticament en cas de fallada de tensió de xarxa, estant encesa un temps mínim d'una hora i 
mitja, donant una lluminositat suficient als recorreguts d’evacuació. 

 

L’enllumenat d’emergència garantirà un nivell d’il·luminació mínim de 5 lux en els elements d’extinció d’incendis, 
1lux en la totalitat dels eixos dels recorreguts d’evacuació, i de 0,5 lux en qualsevol punt ocupable. 

 

Les lluminàries d’emergència es col·locaran com a mínim a 2 m del nivell del terra i en tots els punts que sigui 
necessari destacar un perill potencial tals com: les portes existents en els recorreguts d’evacuació, en cada tram 
d’escales, en qualsevol canvi de nivell i en els canvis de direcció i interseccions de passadissos. Per més detall, 
veure la documentació gràfica que s’adjunta amb el projecte.  

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

L’equip de manteniment de la instal·lació realitzarà un pla de manteniment específic tenint en compte el següents 
paràmetres: 

 depreciació del flux lluminós  
 pèrdues per embrutiment  
 variació de les característiques del paviment  
 vibracions  
 corrosió  
 variacions en la tensió d’alimentació  
 variacions excessives de la temperatura  
 el vandalisme.  

 

Les llumeneres es substituiran al 85% de la seva vida mitjana i es netejaran com a mínim un cop a l’any. Les 
reactàncies també es substituiran cada 5 anys. 

CALCULS JUSTIFICATIUS 

El càlcul d’enllumenat consisteix en determinar el número, situació i característiques de les lluminàries que s’han 
d’instal·lar per garantir que els nivells d’enllumenat del local o recinte analitzat s’ajusten a les exigències de la 
normativa. 

 

Així es determinarà, segons especificacions del CTE:  

 Nivells d’enllumenat 
 Índex del local (K): 

L’índex del local (k) ve determinat per la següent expressió: 

 

On: 

K = Índex del local. 

L = Longitud del local. 

A = Amplada del local. 

H = Distància del pla de treball a les lluminàries 

 Número de punts considerats  

El Número de punts mínims a considerar en el càlcul de la Il·luminancia Mitjana (EM ) és de: 



 

4 punts si K < 1. 

9 punts si 2>K>=1. 

16 punts si 3>K>=2. 

25 punts si K>=3. 

 

 Factor de manteniment (Fm) 
 Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda (Em): 

Essent Fm el quocient entre la il·luminància mitjana sobre el pla de treball després d’un cert període d’ús 
de la instal·lació d’enllumenat i la il·luminància mitjana obtinguda de la mateixa manera per una nova 
instal·lació. 

 Índex d’enlluernament (UGR) 
 Índex de rendiment de color (Ra) 
 Valor d’eficiència energètica (VEEI) 
 Potència dels equips 

 

 

 

 

S’adjunten a continuació els càlculs dels espais més representatius obtinguts per programes de càlculs i taula 
resumen dels valors obtinguts. 

 

 

 

ZONA  FACTOR DE 
MANTENIMENT 

LUMINÀNCIA 
HORITZONTAL 
MANTINGUDA Em, 
(lx) 

UGR Ra VEEI  VEEI limit 

GIMNÀS  80% 316 19 80 1,43 3

 

 

* Nota: en tots els casos els programes de càlcul realitzen els càlculs considerant més de 25 punts de càlcul en el 
càlcul de la il·luminació Mitjana (EM ) 

 

**Nota 2: no s’aplica a enllumenat per retransmissió TV 

  



 

 

MC 6.10 Instal·lacións de protecció contra incendis elèctrica 

 

REGLAMENTACIÓ 

Per a la confecció del present projecte s'han seguit les següents normatives i reglamentacions: 

 

 

 CTE Codi Tècnic de l’ Edificació RD 314/2006 i modificacions posteriors. En particular les 
exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi i el Document Bàsic de Seguretat en cas 
d’incendi, DB SI. 

 Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 

 Ordre INST/323/2012 d’11 d’octubre (DOGT) pel que s’aproven les instruccions tècniques 
complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi Tècnic 
de l’Edificació (CTE). 

 Ordre INST/324/2012 d’11 d’octubre (DOGT) pel que s’aproven les instruccions tècniques 
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 Ordre INT/320/2014, de 20 d’octubre, per la qual s’aprova el contingut de la documentació 
tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, establerta a la 
Llei 3/2010. 

 

 Reglament de protecció contra incendis RD1942/93 

 Ordenances municipals de protecció contra incendis  

 Regles Tècniques CEPREVEN. Per l’abastament d’aigua, per instal·lació de BIE, per la 
instal·lació d’extinció. 

 TINSCI Taula d’Interpretació de la Normativa de  Seguretat Contra Incendis 

 Normes UNE d'obligat compliment: 
o UNE EN 23500 Abastiment d’aigua 
o UNE EN 23007 Sistemes automàtics de detecció 
o UNE EN 12101 Control de fums  

 Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat 

 Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.  

 Recomanacions de les Entitats d’Inspecció i Control (EIC). 

 Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) 
 Normes UNE-EN que li corresponguin 

 

ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY 

Els paràmetres en els que ens basem per definir l’actuació en l’edifici són: 

CONDICIONANT DE L’ENTORN 

L’edifici disposarà d’escomesa d’aigua amb cabal i pressió suficient per alimentar el sistema de BIES.  

 

CONDICIONANT TÈCNICS 

Únicament es realitza actuació en els nous espais establerts degut a la reforma i ampliació de l’escola.  

 

CONDICIONANTS NORMATIUS 

En tractar-se d’un edifici destinat a ensenyament, i per tant classificat segons DB-SI com a docent, , l’edifici haurà 
de disposar de: 

 extintors portàtils 
 boques d’incendi equipades 
 sistema de detecció i alarma. 
 enllumenat d’emergència 
 hidrants exterior d’incendis. 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La instal·lació dels nous espais es basa en els següents conceptes: 

 

 Sistema de detecció automàtica 
d’incendis dotat de: 

Central de detecció convencional en recepció 
(Existent). 

 Detectors de fums òptics convencionals.  

 Control remot i monitorització 

  

 Sistema d’extinció manual: Introducció d’una BIE’s 25 Encastada. 

  

 Extinció manual pols / gas Extintors Pols Polivalent / Diòxid de carboni 

 



 

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

DETECCIÓ D’INCENDIS 

Per al càlcul del sistema de detecció contra incendis especificat i de cara a satisfer la normativa vigent, segons 
especificacions de les normes UNE 27001-14, s’han tingut presents els següents paràmetres: 

 Els materials dels diferents espais i la forma en que puguin cremar 
 La configuració de l’àrea (particularment l’alçada del sostre i obstacles) 
 Els efectes de la ventilació i calefacció 
 Les condicions ambientals dins dels locals vigilats i les possibilitats de falses alarmes 
 Els requisits legals 

 

Es tenen en compte les següents consideracions pel disseny del sistema de detecció: 

 Es disposaran de detectors d'incendis adequats a cada tipus de foc previsible en tota la superfície de 
l'edifici a protegir. 

 Segons les necessitats de l'edifici, es preveu la instal·lació de polsadors en punts de l'edifici que abans de 
res cobreixin vies d'evacuació i interiors de locals. 

 Es disposaran mòduls de sortida de relé programables en nombre suficient per a la realització de 
maniobres de seguretat necessàries. (baixada d'ascensors, obertura de exutoris, tall d'aire condicionat, 
climatització, etc.) 

 

A fi d'evitar averies i falses alarmes, els equips, incloent el cablatge, no hauran d'estar situat a llocs que puguin 
tenir alts índexs d'interferències electromagnètiques. On això no sigui possible, hauran de proveir-se de la 
protecció electromagnètica adequada. 

 

Per a satisfer-los s’ha previst un sistema de detecció amb es següents característiques: 

 

 Processament dels senyals de 
recepció i emissió d’alarmes: 

Central de detecció convencional. 

 Elements terminals: Detectors òptics de fums convencionals / polsador en 
la cuina.  

 

  

 Cablatge i conduccions: Safates existents. 

 

PROCESSAMENT DELS SENYALS 

Central de detecció existent, situada a recepció, de tipus convencional.  

 

La central és l’element on es transmeten totes les incidències del sistema i elements de camp i prendrà les 
decisions d’activació de dispositius. La central disposarà del seu propi microprocessador, memòria i bateries i 
serà capaç de tenir funcionament autònom 

 

El sistema existent, està format per 8 llaços. La distribució dels elements, dels nous espais, s’ha fet tenint en 
compte les capacitats màximes dels llaços donades pel fabricant i la distribució arquitectònica de l’edifici.  

Els elements de la cuina han estat distribuïts en el Llaç 5, ja existent per aquesta. Pel que fa els elements dels 
vestidors, vestíbuls i gimnàs, han estat distribuïts dins del llaç 8, on actualment es troba lliure.  

CONTROL D'ESPAIS 

Als espais generals de l’edifici s’ha implantat un sistema de detectors puntuals i lineals de tipus òptic 
convencionals. 

 

El control dels diferents espais es realitza tenint presents les condicions de la sala. Així doncs, les diferents sales 
disposen dels següents sistemes: 

 

 

Planta Espai Sistema de detecció 

   

P00 
Cuina Òptic convencional 

P00 
Rebost Òptic convencional 

P00 Sala de calderes Òptic convencional 

P00 Vestíbuls Òptic convencional 

P00 Gimnàs Òptic convencional 

Els detectors puntuals de fums i calor s'instal·laran sempre directament sota el sostre o coberta. Entre detectors i 
murs o bigues la distància mínima serà de 50 cm a excepció dels corredors, conductes i parts semblants de 
l'edifici de menys d'1 m d'ample. Quan es tracti de conductes d'aire condicionat i altres elements la distància als 
sostre sigui inferior o igual a 15 cm, la distància del detector als mencionats elements també serà com a mínim 50 
cm. Els detectors han d'estar lliures de tot obstacle en una zona de 50 cm al seu voltant. 

En els passadissos estrets i espais de sostre amb una amplària menor de 3 metres, les distàncies entre detectors 
poden ser per a detectors de calor, fins a 10 m i per a detectors de fum, fins a 15 m, sempre que no es superin las 
superfícies màximes de vigilància i la distancia horitzontal entre detector i paret o sostre no sigui superior a la 
meitat de les donades anteriorment. 

 

Al següent gràfic es por veure una distribució correcta de detectors, situada a la dreta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCORRECTE          CORRECTE 

 

La situació dels detectors tèrmics a sostres amb pendent es realitzarà directament sota el sostre per al detectors 
de fums la distancia entre el detector i el sostre, se situarà segons indica la següent taula: 

 

 

 

Alçada de 

Local Rh (m) 

Pendent de la coberta  

pendent  20º pendent > 20º 

 Distancia del sostre a 
element sensible DV  

[m] 

Distancia del sostre a 
element sensible DV  

[m] 

h 6 0 - 0.25 0,20 - 0.5 

h >6 0 - 0,40 0,35 - 1.0 

 

La alçada màxima d’ instal·lació dels detectors de fums es de 12 m. 

 

Els espais ocults d’instal·lacions de alçada superior a 0,8 metres portaran una doble detecció. 

POLSADORS DIRECCIONABLES

Els polsadors permeten l’actuació manual i voluntària transmetent un senyal a la central de control i senyalització 
de tal manera que sigui fàcilment identificable el lloc en que s’ha activat el polsador.  

 

Els polsadors d’alarma es situaran de manera que, la distància màxima a recórrer des de qualsevol punt fins 
aconseguir un polsador, no superi els 30 metres, segons indica la norma UNE 23007-14. S’instal·laran 
preferentment propers a les vies d’evacuació de l’edifici, i es fixaran a una distància del terra compresa entre els 
1,2 i 1,5 metres. 

INTERCONNEXIÓ D’ELEMENTS TRANSMISSORS DE SENYALS 

S’utilitzaran cables tractats amb una protecció contra el foc. La distribució de cablatge dels diferents llaços es 
realitzarà amb conductors especials per instal·lacions d’alta seguretat millorada, segons normes UNE-EN 50200 i 
UNE 21123 apartat 3.4.6  

 

Com a llaç de detecció s’utilitzarà cable de baixa capacitat (menor de 80 µF/m) trenat de 2 x 1,5 mm2 de secció 
que haurà de ser apantallat per a evitar problemes de comunicació deguts a interferències exteriors. 

 

Per a l'alimentació a 24 Vcc. d'elements auxiliars s'haurà d'emprar cable unifilar convencional. La secció per a 
evitar caigudes de tensió s'haurà de calcular d'acord amb les fórmules existents a aquest efecte. 

 

Els cables destinats a l'alimentació de tensió o a transmetre senyals del sistema d'alarma d'incendis s’instal·laran 
separats dels cables utilitzats per a altres sistemes, per mitjà de l'ús de separadors aïllants o connectats a terra, 
sigui per mitjà de la separació dels mateixos a una distància adequada per previndré les interferències mútues o 
els danys comuns. 

 

 

 

 

Les canalitzacions de distribució del cablatge de senyal i alimentació dels elements es realitzarà, mitjançant 
safates metàl·liques  i tubs corrugats. Compliran amb les ITC-BT 20 i 21, del Reglament Electrotècnic de Baixa 
tensió i les normes UNE-EN 61537 / UNE-EN 60439 / UNE-EN 50086 / UNE-EN-50085. 

 

Aquests sistema assegura la resistència mecànica dels conductors instal·lats.  

 

Les canalitzacions circularan per espais destinades a aquest fi, especialment galeries tècniques, cel rasos, terres 
tècnics i muntants específics.  



 

 

S’utilitzarà les soportacions més adients a cada tipus de sistema d’instal·lació. El seu ancoratge i tac de subjecció 
estarà en relació al pes de les canalitzacions.  

SISTEMES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS BASATS EN L’AIGUA 

Aquest sistema d’extinció constarà de: 

 Hidrants exteriors: Superfície (Existent) 

 BIES: Encastades / Superfície (Existent). Ampliació d’una 
nova BIE situada al vestíbul.   

Abastament per xarxa pública. 

 Xarxa Hidràulica Existent. 

 Abastiment d’aigua Existent. 

HidrantS EXTERIORS  

Els hidrants existents al perímetre del edifici. 

BOQUES D’INCENDI EQUIPADES  

Boques d’incendis, existents, equipades BIE-25 m segons s’estipula en DB SI. Ampliació d’una nova BIE-25 m, 
situada al vestíbul a prop del gimnàs, connectada a la xarxa existent. 

XARXA HIDRÀULICA 

 

La xarxa de distribució compren les canonades, vàlvules i accessoris que permeten la conducció de l'aigua des de 
la sortida del sistema d'impulsió fins als punts d'alimentació de cada sistema específic d'extinció d'incendis / BIES. 
Aquesta es existent, per tant no es objecte del nostre projecte.  

 

SISTEMES D’EXTINCIÓ NO BASATS EN L’AIGUA 

 Sistemes d’extinció per pols: Pols Polivalent / Diòxid de carboni 

 

EXTINTORS i sistemes de protecció per pols 

Els extintors que s’utilitzaran, en els nous espais, seran dels tipus pols polivalent i de diòxid de carboni. 

 

Es col·locaran extintors  de manera que el recorregut real en cada planta no superi des de tot origen d'evacuació 
fins a l'extintor més proper una distància de 15 m. L’alçada màxima de col·locació serà de 1.0 m. 

 

Els extintors, les seves característiques i especificacions, així com les condicions d’instal·lació, s’ajustarà a la 
norma UNE 23.110.Extintors portàtils d’incendi. 

 

L'agent extintor ha de ser apropiat a la classe de foc que vagi a combatre, és a dir, als combustibles existents i les 
operacions industrials que existeixin en el risc, amb la finalitat de que la seva acció es manifesti més eficaç. 

 

A més, cal tenir en compte, en el moment de l'elecció de l'agent extintor, la possible toxicitat dels gasos produïts 
en la descomposició, per la calor, d'alguns agents extintors quan s'empren en locals petits o malament ventilats. 
Així mateix, cal prestar especial atenció als riscos en els quals la protecció es realitza sobre elements sota tensió 
elèctrica. 

 

La pols química compleix la norma UNE 23.601. Si un sistema protegeix diversos riscos, la seva disposició 
permet la protecció adequada de cada risc de forma individual o conjuntament  

 

Els dispositius manuals d'engegada, d'existir, són fàcilment accessibles, i els mitjans d'emergència estan situats a 
prop de, o en el risc protegit  

 

Els dispositius automàtics d'engegada, en locals en què pugues haver-hi persones, disposen d'un sistema 
d'alarma acústica, fàcilment audible i recognoscible, que permet al personal desallotjar el recinte abans que es 
produeixi la descàrrega de pols. 

 

Els recipients d'emmagatzematge de pols compleixen amb el Reglament d'Aparells a Pressió, i disposen de 
Certificat que ho acredita, del fabricador. 

 

El recipient disposa d'un manòmetre que indica la pressió màxima. Les ampolles de  emmagatzematge del gas 
impulsor compleixen el Reglament d'Aparells a Pressió, i les normes corresponents segons el gas utilitzat  Per a 
cada risc a protegir existeix una vàlvula d'obertura ràpida que permet el pas del flux adequat, controlable sota 
qualsevol circumstància 

 

Es consideren adequats, per a cadascuna de les classes de foc definides en UNE 23010, A (sòlids), B (líquids), C 
(gasos), D (metalls), els següents agents extintors: 

 

 

Agent Extintor 

Classe de foc (UNE 23.010) 

A             
(Sòlids) 

B             
(Líquids) 

C             
(Gasos) 

D            
(Metalls) 



 

Aigua pulveritzada 1(**) 3   

Aigua a xorro 2(**)    

Pols BC (convencional)  1 2  

Pols ABC (polivalent) 2 2 2  

Pols específic metalls    2 

Espuma física 2(**) 2   

Anhídrid carbònic (CO2) 3(*) 3   

Hidrocarburs halogenats 3(*) 2   

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

NOTES: 

 

(*) En focs poc profunds (profunditat inferior a 5mm), es pot assignar 2. 

(**) En presència de tensió elèctrica no són acceptables com agents extintors, cal utilitzar extintors que 
superin l’assaig dielèctric normalitzat UNE23.110. 

Els extintors a instal·lar, en els nous espais, seran de: 

 

 Pols polivalent de 6 Kg i eficàcia 27A-183 B.  

 

 Diòxid de Carboni (CO2) de 5 KG i eficàcia 55B. 

 

Cuina: 

o 2 x Pols polivalent de 6 Kg i eficàcia 27A-183 B. 
o 2 x Diòxid de Carboni (CO2) de 5 KG i eficàcia 55B. 

 

Vestíbul: 

o 1 x Diòxid de Carboni (CO2) de 5 KG i eficàcia 55B.  

 

Gimnàs: 

o 1 x Pols polivalent de 6 Kg i eficàcia 27A-183 B. (Escenari) 
o 2 x Diòxid de Carboni (CO2) de 5 KG i eficàcia 55B.(Un al escenari i l’altre al gimnàs) 

  

  



 

MC 6.11 Sistemes de protecció contra el llamp 

No estan previstes en el projecte d'ampliació donat que l'edifici principal disposa ja de sistema de
protecció.

MC 6.12 Sistemes audiovisuals 

Caldrà preveure instal lació per entrada i sortida de vídeo i instal lació per entrada i sortida d’audició al
Gimnas

TV FM

La instal lació de TV FM ha d’estar composta per elements de captació i amplificació de senyal d’UHF,
VHF i FM, la línia i les preses de muntatge encastades. S’ha de realitzar segons la normativa vigent (RD
401/2003, Decret 122/2002 i 259/2003) Es realitzarà amb cable coaxial.

S’instal laran preses de TV FM al gimnàs

Megafonia

La instal lació ha de constar d’equip amplificador i micròfon, situats a larecepció principal i de difusors
acústics situats al Gimnàs.

Timbre

S’instal laran indicadors acústics a les zones de circulació. El polsador es situarà a l’àrea del vestibul.

MC 7 Equipament

S’ha previst el mobiliari de cuina segons la fitxa dedicada al manual de “Criteris per a la construcción de
nous edificis per a centres docents públics” editat pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.

Sa’han previst 4 unitats modulars per fer un rocodrom a la peret dels magatzems del gimnàs.

S’ha previst l’enfosquiment de la sala polivalent amb cortines motoritzades.

 

  



 

12. MN. Normativa aplicable

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació.

Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Código Técnico de la Edificación, CTE

. RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

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

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

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

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de març

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici

Habitatge

Llei de l'habitatge

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a
l’interior de l’habitatge.

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el
trabajo”. (O. 09/03/1971)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos
electromagnéticos

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

 

Accessibilitat

. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.

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

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat

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

. Llei d’accessibilitat

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

. Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

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

Seguretat en cas d’incendi



 

. CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

. CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

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

21. CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

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

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

. Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

. Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

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

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

Seguretat d’utilització i accessibilitat

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

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat

SUA 1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA 2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA 3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

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

SUA 6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA 7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA 8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA 9 Accessibilitat

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

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

27. HS 3 Qualitat de l’aire interior

28. HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuació d’aigües

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

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

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

Protecció enfront del soroll

. CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR

. CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll

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

. Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

. Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

. RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

. Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

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

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)

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

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

Ordenances municipals

Estalvi d’energia

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

37. CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

38. HE 0 Limitació del consum energètic

39. HE 1 Limitació de la demanda energètica

HE 2 Rendiment de les Instal lacions Tèrmiques

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

40. HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

41. HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

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

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



 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments

CTE DB SE A Document Bàsic Acer

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

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

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

NCSE 02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

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

EHE 08 Instrucción de hormigón estructural

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

Instrucció d'Acer Estructural EAE

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i

que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.

NRE AEOR 93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

CTE DB HR Protecció davant del soroll

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica

CTE DB SE AE Accions en l’edificació

CTE DB SE F Fàbrica i altres

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

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

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

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC: 24/3/95)

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

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

44. Sistema de condicionaments, instal lacions i serveis

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)

. 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)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997,
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.

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

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

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC MIE AEM 1 y aprobación de prescripciones técnicas

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats

Resolución 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)

. Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)

. Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)

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)

. Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

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)

. Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.

Instrucció 6/2006



 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

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

Instal lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

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

Ordenances municipals

50. Instal lacions d’aigua

. CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

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

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

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

. Criterios sanitarios del agua de consumo humano

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

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

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

. Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

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

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

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

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

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

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)

Ordenances municipals

Instal lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

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

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

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

Ordenances municipals

55. Instal lacions tèrmiques

. CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal lacions Tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

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

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia

RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)

Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

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

. Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

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

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

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

Instal lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

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

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)

CTE DB SI 3.7 Control de humos

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

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

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal lacions de combustibles

Gas natural i GLP

. Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

ITC ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos

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

ITC ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

. RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

. Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006



 

. Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Gas oil

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

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

Instal lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias

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

. Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo.

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

. CTE DB HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

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

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

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

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

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.

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

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Connexió d’instal lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)

Procediment administratiu aplicable a les instal lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

. Normes Tècniques particulars de FECSA ENDESA relatives a les instal lacions de xarxa i a les instal lacions d’enllaç

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

. Condicions de seguretat en les instal lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al
règim d’inspecció periòdica.

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal lacions
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines

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

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instal lacions d’il luminació

CTE DB HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

CTE DB SUA 4 Seguretat enfront al risc causat per il luminació inadequada

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

REBT ITC 28 Instal lacions en locals de pública concurrència

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

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

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

 

Instal lacions de telecomunicacions

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

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).

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

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

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)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el
interior de los edificios

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

70. Instal lacions de protecció contra incendis

. RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios

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

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

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)



 

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

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

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

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

 

Instal lacions de protecció al llamp

CTE DB SUA 8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp

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

 

Certificació energètica dels edificis

. Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios

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

 

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE

. RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

EHE 08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control

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

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE 08.

RC 92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)

UC 85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC 16 Instrucción para la recepción de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

 

Llibre de l’edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105

Código Técnico de la Edificación, CTE

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

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge

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

 



Amidaments i pressupost 



Reforma i ampliació escola Pau Vila
Parets del Vallès

Data: 15/12/16 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 01  REFORMA

Titol 3 01  ENDERROCS

1 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1 Façana sud vestidors 6,000 3,000 18,000

2 Façana est gimnàs 6,000 3,000 18,000

3 Façana sud gimnàs 6,000 3,500 21,000

4 5,500 1,200 6,600

63,600 15,06 957,82

2 K2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

1 Perimetre gimnas per sobre
de 40 cm.

2 Est 5,500 0,500 0,300 0,825

3 Sud 11,000 0,500 0,300 1,650

2,475 194,34 480,99

3 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1 Façana sud vestidors 6,000 3,000 18,000

2 Façana sud gimnàs 6,000 3,500 21,000

3 6,000 1,500 9,000

4 Separació vestidors 5,500 2,000 3,000 33,000

5 5,000 3,000 15,000

6 Vestidors-pas 5,500 2,000 3,000 33,000

7 Cuina 13,000 3,000 39,000

168,000 7,92 1.330,56

4 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

1 Gimnas 3,000 1,000 3,000

3,000 5,56 16,68
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5 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1 Pas gimnas 6,000 1,000 6,000

6,000 13,57 81,42

6 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1 Pas gimnas 6,000 1,000 6,000

6,000 9,05 54,30

7 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

1 Gimnas porta petita 1,000 1,000

1,000 6,79 6,79

8 K2165511 m2 Enderroc de gelosia de ceràmica de fins a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1 Gimnas finestra est 5,000 0,600 3,000

2 Gimnas finestra oest 5,000 0,600 3,000

6,000 8,37 50,22

9 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

1 Gimnas finestra est 1,000 1,000

2 Gimnas finestra oest 1,000 1,000

2,000 6,79 13,58

10 K21AU001 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2, com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió
o contenidor

1 Gimnas porta gran 1,000 1,000

1,000 166,08 166,08
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11 K21AU00A u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb
mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

1 Cuina 1,000 1,000

2 Vestuaris 4,000 4,000

5,000 23,65 118,25

12 K21JJ01A u Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l' enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

1 Acumulador a cuina 1,000 1,000

1,000 25,96 25,96

13 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l' enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

1 Vestidors 2,000 2,000

2,000 15,97 31,94

14 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l' enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

1 Vestidors 2,000 2,000

2,000 17,63 35,26

15 K21E0001 u Desmuntatge aerotermo, amb mitjans manuals i aplec per posterior utilització.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l' enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

1 Gimnas 1,000 1,000

1,000 20,77 20,77

16 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l' enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

1 Vestidors 2,000 2,000
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2,000 20,77 41,54

TOTAL    01 .01 .01             ENDERROCS                 3.432,16

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 01  REFORMA

Titol 3 02  RAM DE PALETA

1 E612B51V m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

1 Vestibul 9,000 3,000 27,000

2 Cuarto instal·lacions 4,000 2,000 3,000 24,000

3 3,500 2,000 3,000 21,000

4 Vestidors 6,000 2,000 3,000 36,000

5 Cuina 10,000 3,000 30,000

6 5,000 3,000 15,000

7 Minusvalids i rebost 4,000 2,000 3,000 24,000

177,000 41,03 7.262,31

2 E8121213 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola
A segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 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.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

1 Vestibul 9,000 3,000 27,000

2 Cuarto instal·lacions 4,000 1,000 3,000 12,000

3 3,500 1,000 3,000 10,500

4 Vestidors 6,000 1,000 3,000 18,000

5 Cuina 5,000 3,000 15,000

82,500 8,46 697,95

3 E8121413 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
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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.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

1 Part nova 31,140 31,140

31,140 10,32 321,36

4 E81121K4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 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.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

1 Cuarto instal·lacions 4,000 2,000 3,000 24,000

2 3,500 2,000 3,000 21,000

3 Vestidors 6,000 2,000 3,000 36,000

4 5,500 2,000 11,000

5 Cuina 10,000 3,000 30,000

6 11,000 3,000 33,000

7 Minusvalids 3,000 2,000 3,000 18,000

8 3,000 2,000 3,000 18,000

9 Rebost 3,000 2,000 3,000 18,000

10 4,000 2,000 3,000 24,000

233,000 28,17 6.563,61

5 E8241345 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 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
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

1 Vestidors 6,000 2,000 3,000 36,000

2 5,500 2,000 11,000

3 Cuina 10,000 3,000 30,000

4 11,000 3,000 33,000
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5 Minusvalids 3,000 2,000 3,000 18,000

6 3,000 2,000 3,000 18,000

7 Rebost 3,000 2,000 3,000 18,000

8 4,000 2,000 3,000 24,000

188,000 24,79 4.660,52

TOTAL    01 .01 .02             RAM DE PALETA                 19.505,75

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 01  REFORMA

Titol 3 03  PAVIMENTS I REVESTIMENTS

1 E93A0001 m2 Formació de solera ventilada, amb cassetons de plastic tipus Cupolex, amb tancaments laterals tipus Beton-Stop,
reomplerts de formigó HA25 i capa de compresió armada de 5 cm., amb mallat 10x10

1 Solera ventilada 35cm. 124,290 124,290

124,290 50,38 6.261,73

2 E7C235B2 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica >= 1,786 m2K/W, amb la superfície ranurada i amb cantell mitjamossa, col·locada amb adhesiu de
formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

1 Solera ventilada 35cm. 124,290 124,290

124,290 13,77 1.711,47

3 E9JEE200 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat antilliscant,
instal·lat en el paviment cobrint una gran superfície.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Vestíbul est 4,160 4,160

2 Vestíbul oest 4,640 4,640

8,800 301,78 2.655,66

4 E865U110 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de
16 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques

1 Vestibul 12,000 2,200 26,400

26,400 22,35 590,04

5 E9C14412 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens.
Criteri d'amidament: m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
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1 Vestidors i cuina 141,210 141,210

141,210 33,45 4.723,47

6 E9P67A99EQH m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm ref. MARM-RE-40 de la sèrie
Marmoleum de FORBO , col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.

1 Vestibul reforma 54,920 54,920

54,920 32,26 1.771,72

TOTAL    01 .01 .03             PAVIMENTS I REVESTIMENTS                 17.714,09

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 01  REFORMA

Titol 3 04  FUSTERIA

1 EAF7E99L u Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Vestibul oest 1,000 1,000

1,000 1.090,32 1.090,32

2 EASA82QA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 140x210 cm, preu superior amb tanca
antipànic, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Instal·lacions 1,000 1,000

1,000 1.033,41 1.033,41

3 EABGU125 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 160x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiells de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred, col·locada

1 Cuaina 1,000 1,000

1,000 356,51 356,51

4 EAQZ0001 u Fulla corredera per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
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1 Bany minusvàlids 1,000 1,000

1,000 475,33 475,33

5 EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Vestidors 2,000 2,000 4,000

4,000 449,58 1.798,32

6 EAN32910 u Bastiment de base per a balconera, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret
on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments en altre cas.

1 Vestidors 2,000 2,000 4,000

4,000 32,63 130,52

7 EB32U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4

1 Rancament zona servei 3,000 2,200 6,600

6,600 104,53 689,90

TOTAL    01 .01 .04             FUSTERIA                 5.574,31

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 01  REFORMA

Titol 3 05  SANITARIS I AIXETES

1 EJ13U010 u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial ocult per evitar autolesions, col·locat
encastat

1 Minusvàlids 1,000 1,000

1,000 322,08 322,08

2 EJ14B11N u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

1 Minusvàlids 1,000 1,000

1,000 203,59 203,59

3 EJ1BF97AHDJ u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària
aproximada d'1,2 m i amplària de 0,55 a 0,65 m, per a una descàrrega de 4/9 l, accionament manual amb acabat cromat
ref. N398370201 de la sèrie Mecanisme accionament de NOKEN , col·locat amb fixacions mecàniques
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1 Minusvàlids 1,000 1,000

1,000 362,74 362,74

4 EJ1BB011 u Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu superior, col·locada amb fixacions murals.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

1 Minusvàlids 1,000 1,000

1,000 32,85 32,85

5 EJ228146 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb
entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

1 Vestidors 12,000 12,000

12,000 221,58 2.658,96

6 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
temporitzada , amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

1 Vestidors 2,000 2,000

2,000 73,96 147,92

7 EJ23H13G u Aixeta amb accionador infraroig per a lavabo de classe mescladora, sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de maniguets i alimentació per transformador, muntat superficialment

1 Minusvàlids 1,000 1,000

1,000 233,90 233,90

8 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques

1 Minusvàlids 1,000 1,000

1,000 96,33 96,33

9 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb
fixacions mecàniques

1 WC 3,000 3,000

3,000 40,18 120,54

10 EJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques
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1 Minusvàlids 1,000 1,000

1,000 19,92 19,92

TOTAL    01 .01 .05             SANITARIS I AIXETES                 4.198,83

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 01  REFORMA

Titol 3 06  PINTURA

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: 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.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

1 Vestibul 9,000 3,000 27,000

2 Cuarto instal·lacions 4,000 1,000 3,000 12,000

3 3,500 1,000 3,000 10,500

4 Vestidors 6,000 1,000 3,000 18,000

5 Cuina 5,000 3,000 15,000

6 Cuarto instal·lacions 4,000 2,000 3,000 24,000

7 3,500 2,000 3,000 21,000

8 Vestidors 6,000 2,000 3,000 36,000

9 5,500 2,000 11,000

10 Cuina 10,000 3,000 30,000

11 11,000 3,000 33,000

12 Minusvalids 3,000 2,000 3,000 18,000

13 3,000 2,000 3,000 18,000

14 Rebost 3,000 2,000 3,000 18,000

15 4,000 2,000 3,000 24,000

16 Subtotal S 315,500

17 A descontar enrajolat -188,000 -188,000

127,500 5,25 669,38

2 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: 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.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

1 Superficie total reforma 214,210 214,210
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214,210 6,22 1.332,39

TOTAL    01 .01 .06             PINTURA                 2.001,77

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 02  AMPLIACIÓ

Titol 3 01  ENDERROCS

1 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1 Davant gimnas actual 62,490 62,490

2 Vorera 62,480 62,480

124,970 12,16 1.519,64

2 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1 Davant gimnas actual 62,490 62,490

2 Vorera 62,480 62,480

124,970 9,05 1.130,98

3 K2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

1 Perimetre mur 33,680 0,300 1,000 10,104

10,104 194,34 1.963,61

TOTAL    01 .02 .01             ENDERROCS                 4.614,23

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 02  AMPLIACIÓ

Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

1 Secció 1 20,680 0,500 28,000 289,520
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2 Secció 2 30,920 0,500 28,000 432,880

722,400 3,60 2.600,64

2 E222Z001 M3 Excavació de rases i pous (profunditat fins a -2,00m) en terreny de transit per mitjans manuals/mecànics i càrrega
manual/mecànica de terres sobrants sobre camió; inclòs permisos municipals, repàs manual de paraments verticals i
horitzontals de l'excavació, transport a l'abocador del material sobrant, preparació zona sortida del solar, proteccions,
senyalitzacions, netejes necessàries i ajudes manuals.

1 P: FONAMENTS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 sabates

3 P.1 1,000 1,500 1,500 0,700 1,575

4 P.2 1,000 1,500 1,500 0,700 1,575

5 P.3 1,000 0,600 1,200 0,700 0,504

6 P.4 1,000 2,400 1,250 1,000 3,000

7 P.5 1,000 1,500 1,500 0,750 1,688

8 P.6 1,000 1,500 2,000 0,700 2,100

9 P.7 1,000 1,050 1,050 0,700 0,772

10 P.8 1,000 1,750 1,750 0,750 2,297

11 P.9 1,000 1,250 1,250 0,700 1,094

12 P.10 1,000 1,050 1,050 0,700 0,772

13 P.11 1,000 1,250 1,250 1,600 2,500

14 P.12 1,000 1,250 1,250 1,600 2,500

15 P.13 1,000 0,900 0,900 1,600 1,296

16 P.14 1,000 0,900 0,900 1,600 1,296

17 P.15 1,000 0,900 0,900 1,600 1,296

18 P.16 1,000 0,900 0,900 1,600 1,296

19 P.17 1,000 0,900 0,900 1,600 1,296

20 P.18 1,000 1,200 1,200 1,600 2,304

21 P.19 1,000 0,900 0,900 1,600 1,296

22 P.20 1,000 0,900 0,900 1,600 1,296

23 P.21 1,000 0,900 0,900 1,600 1,296

24 P.22 1,000 1,200 1,200 1,600 2,304

25 Subtotal S 35,380 35,380

26

27 bigues de trava

28 - P2 - P5 1,000 2,840 0,400 0,600 0,682

29 P5 - P10 1,000 3,850 0,400 0,600 0,924

30 P10 - P12 1,000 7,520 0,400 0,600 1,805

31 P12 - P17 1,000 7,450 0,400 0,600 1,788

32 P17 - P22 1,000 1,430 0,400 0,600 0,343

33 P1 - P4 1,000 2,390 0,400 0,600 0,574

34 P4 - P9 1,000 3,400 0,400 0,600 0,816
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35 P6 - P8 1,000 2,100 0,400 0,600 0,504

36 P3 - P7 1,000 4,150 0,400 0,600 0,996

37 P7 - P11 1,000 7,520 0,400 0,600 1,805

38 P11 - P13 1,000 7,450 0,400 0,600 1,788

39 P13 - P18 1,000 1,430 0,400 0,600 0,343

40 P14 - P19 1,000 1,580 0,400 0,600 0,379

41 P15 - P20 1,000 1,580 0,400 0,600 0,379

42 P16 - P21 1,000 1,580 0,400 0,600 0,379

43

44 ! P1 - P2 1,000 3,390 0,400 0,600 0,814

45 P4 - P5 1,000 3,040 0,400 0,700 0,851

46 P3 - P6 1,000 1,150 0,400 0,600 0,276

47 P7 - P8 1,000 1,180 0,400 0,600 0,283

48 P8 - P9 1,000 6,300 0,400 0,600 1,512

49 P9 - P10 1,000 2,470 0,400 0,600 0,593

50 P11 - P12 1,000 12,740 0,400 0,600 3,058

51 P13 - P14 1,000 2,770 0,400 0,600 0,665

52 P14 - P15 1,000 2,430 0,400 0,600 0,583

53 P15 - P16 1,000 2,430 0,400 0,600 0,583

54 P16 - P17 1,000 2,770 0,400 0,600 0,665

55 P18 - P19 1,000 2,620 0,400 0,600 0,629

56 P19 - P20 1,000 2,430 0,400 0,600 0,583

57 P20 - P21 1,000 2,430 0,400 0,600 0,583

58 P21 - P22 1,000 2,620 0,400 0,600 0,629

59 Subtotal S 25,770 25,770

60 * imprevistos 0,100 61,150 6,115

67,280 35,21 2.368,93

TOTAL    01 .02 .02             MOVIMENT DE TERRES                 4.969,57

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 02  AMPLIACIÓ

Titol 3 03  FONAMENTS I MURS

1 E3Z1Z001 M2 Formigó de neteja en base de fonaments HL-150/B/20, abocat des de camió/cubilot/bomba per un gruix de 10 cms mínim;
inclòs moviment i distribució de materials, preparació, replantejament i anivellació, mitjans auxiliars, proteccions, repassos,
remats, netejes i ajudes.

1 P: FONAMENTS 0,000 0,000 0,000 0,000

2 P.1 1,000 1,500 1,500

3 P.2 1,000 1,500 1,500

4 P.3 1,000 0,600 1,200

5 P.4 1,000 2,400 1,250

6 P.5 1,000 1,500 1,500
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7 P.6 1,000 1,500 2,000

8 P.7 1,000 1,050 1,050

9 P.8 1,000 1,750 1,750

10 P.9 1,000 1,250 1,250

11 P.10 1,000 1,050 1,050

12 Subtotal S 20,290

13 * imprevistos 0,100 20,290

22,320 13,60 303,55

2 E315Z001 M3 Formigó HM-20/B/20/IIa en massa per a recrescut base de fonaments fins a cota resistent, abocat des de
camió/cubilot/bomba; inclòs moviment i distribució de materials, preparació, replantejament i anivellació, mitjans auxiliars,
proteccions, repassos, remats, netejes i ajudes.

1 P: FONAMENTS 0,000 0,000 0,000 0,000

2 P.11 1,000 1,250 1,250 1,000

3 P.12 1,000 1,250 1,250 1,000

4 P.13 1,000 0,900 0,900 1,000

5 P.14 1,000 0,900 0,900 1,000

6 P.15 1,000 0,900 0,900 1,000

7 P.16 1,000 0,900 0,900 1,000

8 P.17 1,000 0,900 0,900 1,000

9 P.18 1,000 1,200 1,200 1,000

10 P.19 1,000 0,900 0,900 1,000

11 P.20 1,000 0,900 0,900 1,000

12 P.21 1,000 0,900 0,900 1,000

13 P.22 1,000 1,200 1,200 1,000

14 Subtotal S 12,480

15 * imprevistos 0,200 12,480

14,980 75,43 1.129,94

3 E31BZ001 M3 Formigó HA-25/B/12/IIa armat per a sabates i bigues de trava de fonamentació, amb aditiu hidròfug en el formigó
subministrat (dosificació 0,50% del pes de ciment), acer corrugat B.500S en armat de les esperes, sabates i rases segons
detall de projecte sobre formigó de neteja (quantia promig 115 kg/m3); inclòs moviment i distribució de materials,
replantejaments previs, anivellacions, treballs complementaris, encofrat de laterals/resalts en desnivells, esperes
necessàries entre trams, mitjans auxiliars, proteccions, repassos, remats, curat del formigó, control de qualitat, mermes,
netejes i ajudes (certificació segons volum teòric de projecte).

1 P: FONAMENTS 0,000 0,000 0,000 0,000

2 sabates

3 P.1 1,000 1,500 1,500 0,600

4 P.2 1,000 1,500 1,500 0,600

5 P.3 1,000 0,600 1,200 0,600

6 P.4 1,000 2,400 1,250 0,900

7 P.5 1,000 1,500 1,500 0,650
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8 P.6 1,000 1,500 2,000 0,600

9 P.7 1,000 1,050 1,050 0,600

10 P.8 1,000 1,750 1,750 0,650

11 P.9 1,000 1,250 1,250 0,600

12 P.10 1,000 1,050 1,050 0,600

13 P.11 1,000 1,250 1,250 0,600

14 P.12 1,000 1,250 1,250 0,600

15 P.13 1,000 0,900 0,900 0,600

16 P.14 1,000 0,900 0,900 0,600

17 P.15 1,000 0,900 0,900 0,600

18 P.16 1,000 0,900 0,900 0,600

19 P.17 1,000 0,900 0,900 0,600

20 P.18 1,000 1,200 1,200 0,600

21 P.19 1,000 0,900 0,900 0,600

22 P.20 1,000 0,900 0,900 0,600

23 P.21 1,000 0,900 0,900 0,600

24 P.22 1,000 1,200 1,200 0,600

25 Subtotal S 20,860

26

27 bigues de trava

28 - P2 - P5 1,000 2,840 0,400 0,500

29 P5 - P10 1,000 3,850 0,400 0,500

30 P10 - P12 1,000 7,520 0,400 0,500

31 P12 - P17 1,000 7,450 0,400 0,500

32 P17 - P22 1,000 1,430 0,400 0,500

33 P1 - P4 1,000 2,390 0,400 0,500

34 P4 - P9 1,000 3,400 0,400 0,500

35 P6 - P8 1,000 2,100 0,400 0,500

36 P3 - P7 1,000 4,150 0,400 0,500

37 P7 - P11 1,000 7,520 0,400 0,500

38 P11 - P13 1,000 7,450 0,400 0,500

39 P13 - P18 1,000 1,430 0,400 0,500

40 P14 - P19 1,000 1,580 0,400 0,500

41 P15 - P20 1,000 1,580 0,400 0,500

42 P16 - P21 1,000 1,580 0,400 0,500

43

44 ! P1 - P2 1,000 3,390 0,400 0,500

45 P4 - P5 1,000 3,040 0,400 0,600

46 P3 - P6 1,000 1,150 0,400 0,500

47 P7 - P8 1,000 1,180 0,400 0,500

48 P8 - P9 1,000 6,300 0,400 0,500
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49 P9 - P10 1,000 2,470 0,400 0,500

50 P11 - P12 1,000 12,740 0,400 0,500

51 P13 - P14 1,000 2,770 0,400 0,500

52 P14 - P15 1,000 2,430 0,400 0,500

53 P15 - P16 1,000 2,430 0,400 0,500

54 P16 - P17 1,000 2,770 0,400 0,500

55 P18 - P19 1,000 2,620 0,400 0,500

56 P19 - P20 1,000 2,430 0,400 0,500

57 P20 - P21 1,000 2,430 0,400 0,500

58 P21 - P22 1,000 2,620 0,400 0,500

59 Subtotal S 21,550

60 * imprevistos 0,100 42,410

46,650 352,74 16.455,32

4 E315Z002 M3 Formigó HA-25/B/12/IIa en massa per a rases i sabates de fonamentació, amb aditiu hidròfug en el formigó subministrat
(dosificació 0,50% del pes de ciment); inclòs moviment i distribució de materials, replantejaments previs, anivellacions,
treballs complementaris, encofrat de laterals/resalts en desnivells, mitjans auxiliars, proteccions, repassos, remats, curat del
formigó, control de qualitat, mermes, netejes i ajudes (certificació segons albarans de subministrament, descomptat el
volum teòric de projecte, certificat en la partida anterior).

1 P: FONAMENTS 0,000 0,000 0,000 0,000

2 volum teòric formigó:
42,41m3

3 previssió diferència entre
albarans i teòric

0,250 42,410

10,600 106,08 1.124,45

5 E385Z001 M3 Formigó HA-25/B/12/IIa armat per a traves i pilarets de fonamentació, amb aditiu hidròfug en el formigó subministrat
(dosificació 0,50% del pes de ciment), acer corrugat B.500S en armat de les esperes, sabates i rases segons detall de
projecte sobre formigó de neteja (quantia promig 157 kg/m3); inclòs moviment i distribució de materials, replantejaments
previs, anivellacions, treballs complementaris, encofrat de laterals/resalts en desnivells, esperes necessàries entre trams,
mitjans auxiliars, proteccions, repassos, remats, curat del formigó, control de qualitat, mermes, netejes i ajudes (certificació
segons volum teòric de projecte).

1 P: FONAMENTS 0,000 0,000 0,000 0,000

2 zona escenari

3 pilar 1 1,000 0,300 0,300 0,170

4 pilar 2 1,000 0,300 0,300 0,170

5 pilar 4 1,000 0,300 0,300 0,170

6 pilar 5 1,000 0,300 0,300 0,170

7 pilar 6 1,000 0,300 0,300 0,170

8 pilar 8 1,000 0,300 0,350 0,170

9

10 jàssera P2 - P5 1,000 5,740 0,500 0,600

11 jàssera P1 - P4 1,000 5,740 0,500 0,600

12 jàssera P6 - P8 1,000 5,130 0,500 0,600
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13 Subtotal S 5,100

14 * imprevistos 0,100 5,100

5,610 479,77 2.691,51

TOTAL    01 .02 .03             FONAMENTS I MURS                 21.704,77

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 02  AMPLIACIÓ

Titol 3 04  SANEJAMENT

1 ED15M711 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

1 Baixants 4,500 8,000 36,000

36,000 27,80 1.000,80

2 ED351355 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Baixants sensa cambra 4,000 4,000

4,000 104,46 417,84

3 ED7K3323 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

1 B1 4,000 4,000

2 B2 2,000 2,000

3 B3 1,000 1,000

4 B4 2,000 2,000

5 B5 2,000 2,000

6 B6 2,000 2,000

7 B7 2,000 2,000

8 B8 2,000 2,000

17,000 45,65 776,05

4 ED7K3333 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
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1 B2-B7 33,000 33,000

2 B4-B8 25,000 25,000

58,000 58,46 3.390,68

TOTAL    01 .02 .04             SANEJAMENT                 5.585,37

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 02  AMPLIACIÓ

Titol 3 05  ESTRUCTURA FORMIGO

1 E451Z001 M3 Formigó armat HA-25/B/12/IIa per a pilars de secció rectangular, abocat amb cubilot / bomba, acer corrugat B.500S en
armat segons detall de projecte (quantia promig 147 kg/m3), encofrat modular amb tauler fenòlic per a acabat vist; inclòs
moviment i distribució de materials, replantejaments previs, anivellacions, treballs complementaris,
cavalcaments/esperes/mermes d'acer corrugat, encofrat i desencofrat, mitjans auxiliars, proteccions, repassos, remats,
curat del formigó, control de qualitat, netejes i ajudes (certificació segons volum teòric de projecte).

1 P. COBERTA 0,000 0,000 0,000 0,000

2 pilar 24 1,000 0,300 0,300 3,540

3 pilar 5 1,000 0,300 0,300 3,540

4 pilar 23 1,000 0,300 0,300 3,540

5 pilar 4 1,000 0,300 0,300 3,540

6 pilar 25 1,000 0,300 0,300 3,540

7 pilar 8 1,000 0,350 0,300 3,540

8

9 pilar
3-13-14-15-16-17-18-19-20-2
1-22

11,000 0,300 0,300 4,310

10 pilar 7-9-10 3,000 0,350 0,300 4,310

11 pilar 11-12 2,000 0,450 0,300 4,310

12 Subtotal S 8,760

13 * 0,100 8,760

9,640 699,25 6.740,77

2 E453Z001 M3 Formigó armat HA-25/B/12/IIa per a jàsseres de cantell i de secció rectangular, abocat amb cubilot / bomba, acer corrugat
B.500S en armat segons detall de projecte (quantia promig 103 kg/m3), encofrat modular amb tauler fenòlic per a acabat
vist; inclòs moviment i distribució de materials, replantejaments previs, anivellacions, treballs complementaris,
cavalcaments/esperes/mermes d'acer corrugat, encofrat i desencofrat, mitjans auxiliars, proteccions, repassos, remats,
curat del formigó, control de qualitat, netejes i ajudes (certificació segons volum teòric de projecte).

1 P: COBERTA 0,000 0,000 0,000 0,000

2 zona llosa 28 cms

3 J-101 1,000 10,840 0,300 0,650

4 J-102 1,000 5,740 0,300 0,650

5 J-103 1,000 5,100 0,300 0,650

6 J-104 1,000 5,170 0,300 0,650

7 J-105 1,000 9,110 0,350 0,650

8 J-106 1,000 14,290 0,350 0,800
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9 Subtotal S 11,300

10 zona llosa 18 cms

11 J-101 1,000 2,780 0,300 0,650

12 J-103 1,000 2,780 0,300 0,650

13 J-107 1,000 13,690 0,300 0,650

14 J-108 1,000 13,690 0,300 0,650

15 Subtotal S 6,420

16 zona central

17 J-101 1,000 16,880 0,300 0,650

18 J-103 1,000 16,880 0,300 0,650

19 Subtotal S 6,580

20 * 0,100 24,300

26,730 712,25 19.038,44

3 E45CZ001 M2 Formació de llosa horitzontal de formigó armat de 18 cms de gruix amb formigó HA-25/B/12/IIa abocat amb cubilot/bomba,
acer B.500S treballat en taller i col.locat en obra (quantia promig 21 kg/m2), encofrat modular de fons i laterals amb
tauler/taula de fusta per acabat vist i part proporcional de forats/obertures necessaris; nclòs moviment i distribució de
materials, replantejaments previs, anivellacions, treballs complementaris, cavalcaments/esperes/mermes d'acer corrugat,
encofrat i desencofrat, mitjans auxiliars, proteccions, repassos, remats, curat del formigó, control de qualitat, netejes i
ajudes.

1 P: COBERTA 0,000 0,000 0,000 0,000

2 1,000 2,780 14,290

3 Subtotal S 39,730

4 * imprevistos 0,100 39,730

43,700 117,14 5.119,02

4 E45CZ005 M2 Formació de llosa horitzontal de formigó armat de 28 cms de gruix amb formigó HA-25/B/12/IIa abocat amb cubilot/bomba,
acer B.500S treballat en taller i col.locat en obra (quantia promig 28 kg/m2), encofrat modular de fons i laterals amb
tauler/taula de fusta per acabat vist i part proporcional de forats/obertures necessaris; nclòs moviment i distribució de
materials, replantejaments previs, anivellacions, treballs complementaris, cavalcaments/esperes/mermes d'acer corrugat,
encofrat i desencofrat, mitjans auxiliars, proteccions, repassos, remats, curat del formigó, control de qualitat, netejes i
ajudes.

1 P: COBERTA 0,000 0,000 0,000 0,000

2 1,000 11,190 5,770

3 1,000 5,450 8,520

4 Subtotal S 111,000

5 * imprevistos 0,050 111,000

116,550 139,24 16.228,42

TOTAL    01 .02 .05             ESTRUCTURA FORMIGO                 47.126,65

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA
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1 E43PZ001 U Estructura de fusta laminada encolada de pi avet nòrdic i classe resistent GL28c amb tractament tixotrópico per
impregnació amb producte fungicida, insecticida e hidròfug, per a formació del conjunt de la coberta de dent de serra del
nou poliesportiu (superfície en projecció horitzontal 265m2 aprox), constituïda per dues bigues de 14,00m en gelosia de
quatre obertures, vuit jàsseres de secció rectangular de 8,35/8,25 m amb tornapuntes, recolzades en les bigues de gelosia
i corretges de secció rectangular cada 1,50 m recolzades en les jàsseres de 3,95/6,35 m; inclòs pressa de dades en obra,
treballs de preparació i replantejament, fabricació en taller, càrrega i transport posterior a peu d'obra dels elements ,
col·locació, muntatge, ferramenta d'acer S275JR amb tractament contra la corrosió, bolons i cargols d'acer A4t, claus
d'acer torsionat i electrozincats, elements de trava (tirants, diagonals i accessoris), bastides necessaries, mitjans auxiliars i
elements autoproulsats de desplaçament i elevació a l'obra per els treballs de muntatge i complementaris necessàris,
anivellacions, repassos, remats, netejes i ajudes.

1 P: COBERTA 0,000 0,000 0,000 0,000

2 1,000

1,000 30.752,9 30.752,94

2 E442Z001 U Plaques d'ancoratge de 250x450x15mm en acer S275JR amb 8 varilles D16 amb angle (l=600mm) d'acer B500S, treballat
a taller i col.locat a l'obra amb soldadura; inclòs moviment i distribució de materials, replantejaments, anivellació,
preparació, proteccions, treballs complementaris, mitjans auxiliars, control de qualitat, repassos, remats, netejes i ajudes.

1 P. COBERTA 0,000 0,000 0,000 0,000

2 jàsseres cantell 12,000

3 Subtotal S 12,000

4 * imprevistos 2,000

14,000 60,68 849,52

3 E43DV300 m2 Solera de tauler de contraxapat de fusta de 20 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques

1 Lluernari 1 14,500 8,500 123,250

2 Lluernari 2 14,500 9,500 137,750

261,000 30,97 8.083,17

4 E8650001 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, OSB, hidròfug, de
16 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques

1 Triangles lluernari 1 2,000 8,500 0,500 2,200 18,700

2 Triangles lluernari 2 2,000 10,000 0,500 2,200 22,000

40,700 19,71 802,20

TOTAL    01 .02 .06             ESTRUCTURA FUSTA                 40.487,83

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 02  AMPLIACIÓ

Titol 3 07  RAM DE PALETA

1 E612653W m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, maó massís d'elaboració mecànica, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara
vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
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brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

1 Façana est 31,060 4,500 139,770

2 Façana sud 14,500 4,500 65,250

3 a descontar entrada -3,000 2,200 -6,600

4 Entrada sud 2,000 3,000 2,200 13,200

5 Façana oest 25,300 4,500 113,850

6 Façana nord 14,500 3,000 43,500

7 a descontar porta -5,300 3,000 -15,900

353,070 65,50 23.126,09

2 E4F16274 m3 Pilar de maó ceràmic massís per a revestir i més de 900 i menys de 1350 cm2 de secció, de maó massís d'elaboració
mecànica, HD, R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del
pilar de 6 N/mm2.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

1 Pilars arristrament façanes 0,450 0,300 2,000 4,500 1,215

1,215 448,75 545,23

3 E65A6465C71H m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 70 mm, col·locats cada 40 cm, i canal d'amplària
70 mm amb banda acústica autoadhesiva ref. 610208 de la sèrie Fonodan BJ de DANOSA , fixats mecànicament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

1 Façana est 31,060 4,500 139,770

2 Façana sud 14,500 4,500 65,250

3 a descontar entrada -3,000 2,200 -6,600

4 Entrada sud 2,000 3,000 2,200 13,200

5 Façana oest 25,300 4,500 113,850

325,470 15,20 4.947,14

4 E83F5F03 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
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1 Façana est 31,060 4,500 139,770

2 Façana sud 14,500 4,500 65,250

3 a descontar entrada -3,000 2,200 -6,600

4 Entrada sud 2,000 3,000 2,200 13,200

5 Façana oest 25,300 4,500 113,850

325,470 16,91 5.503,70

5 E83F0001 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat CLANEO PERFORADA RODONA ALEATÒRIA PLUS 8/12/50, amb unes
dimensions de 2500x1200x12,5 mm, ref. 94488 de la serie PLACA DE GUIX CLEANEO PEROFRADA de KNAUF GMBH,
col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

1 Façana est 17,000 2,500 42,500

2 Façana oest 17,000 2,500 42,500

85,000 36,99 3.144,15

6 E612B51V m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

1 Magatzem 3 i 4 14,000 4,500 63,000

2 3,000 4,500 13,500

3 Magatzem 2 5,000 4,000 20,000

4 3,000 4,000 12,000

5 Limit vorera oest 25,000 0,300 7,500

116,000 41,03 4.759,48

7 E8121213 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola
A segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
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- Obertures > 4 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.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

1 Magatzem 3 i 4 14,000 2,000 4,500 126,000

2 3,000 2,000 4,500 27,000

3 Magatzem 2 5,000 2,000 4,000 40,000

4 3,000 4,000 12,000

205,000 8,46 1.734,30

8 E652LBEDHI9S m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2
plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2K/W ref. P/SR/MD/60 de la sèrie
Envà sec, divisoris d'ISOVER.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

1 Tancament magatzem 1 5,000 4,000 20,000

2 3,000 4,000 12,000

32,000 94,21 3.014,72

TOTAL    01 .02 .07             RAM DE PALETA                 46.774,81

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 02  AMPLIACIÓ

Titol 3 08  PAVIMENTS I REVESTIMENTS

1 E923RB91 m2 Subbase de grava procedent de granulats reciclats de formigó, de 15 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

1 Solera ampliació incloent
vorera

497,000 497,000

497,000 6,81 3.384,57

2 E93617B5 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de
gruix 15 cm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

1 Solera ampliació incloent
vorera

497,000 497,000
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497,000 21,24 10.556,28

3 E93A0002 m2 Formació de solera ventilada, amb cassetons de plastic tipus Cupolex, amb tancaments laterals tipus Beton-Stop,
reomplerts de formigó HA25 i capa de compresió armada de 5 cm., amb mallat 10x10

1 Sanitari 40 cm. 117,230 117,230

117,230 52,18 6.117,06

4 E93A3513 m2 Capa d'anivellament del suport per a paviments laminars de gruix 5 mm, amb pasta autonivelladora d'adormiment normal
per a suports no absorbents, prèvia imprimació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

1 Ampliació 303,900 303,900

303,900 10,31 3.133,21

5 E5Z2FZKA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, recolzada sobre envanets de sostremort.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

1 Vorera oest 25,000 2,000 50,000

50,000 19,80 990,00

6 E9QH24S3 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial molt elevat, classe 34 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800
mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 11 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a
pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.

1 Ampliació 303,900 303,900

2 A descontar Escenari i
magatzems 1 i 2

-14,000 5,500 -77,000

226,900 57,29 12.999,10

7 E9P67A99EQI2 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm ref. MARM-SP-40 de la sèrie
Marmoleum de FORBO , col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
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1 Esceanari i magatzems 1 i 2 14,000 5,500 77,000

77,000 34,77 2.677,29

8 E9C14412 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens.
Criteri d'amidament: m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

1 Magatzems 3 i 4 25,910 25,910

25,910 33,45 866,69

9 E9E1F11P m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells qu e normalment conformen la unitat.

[C] [D] [E] [F]

0,000 43,55 0,00

10 E9JEE200 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat antilliscant,
instal·lat en el paviment cobrint una gran superfície.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Entrada sud 4,170 4,170

4,170 301,78 1.258,42

11 E8650001 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, OSB, hidròfug, de
16 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques

1 Façana est 17,000 2,200 37,400

2 Façana oest 17,000 2,200 37,400

3 Escenari 14,000 2,200 30,800

4 Laterals escenari 5,500 2,000 2,200 24,200

129,800 19,71 2.558,36

TOTAL    01 .02 .08             PAVIMENTS I REVESTIMENTS                 44.540,98

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 02  AMPLIACIÓ

Titol 3 09  IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
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1 E7C235B2 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica >= 1,786 m2K/W, amb la superfície ranurada i amb cantell mitjamossa, col·locada amb adhesiu de
formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

1 Solera ampliació 400,130 400,130

2 Sanitari 40 cm. 117,230 117,230

517,360 13,77 7.124,05

2 E7C2BA33 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 100 mm de gruix i resistència a compressió >= 500 kPa,
resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada amb morter
adhesiu.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

1 Coberta plana escola 101,250 101,250

2 Coberta plana magatzem 24,800 24,800

126,050 22,02 2.775,62

3 E7C9GEQ4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 126 a 160 kg/m3 de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK, resistència tèrmica >= 2,5 m2K/W, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

1 Lluernari 1 14,500 8,500 123,250

2 Lluernari 2 14,500 9,500 137,750

3 Façana est 31,060 4,500 139,770

4 Façana sud 14,500 4,500 65,250

5 a descontar entrada -3,000 2,200 -6,600

6 Entrada sud 2,000 3,000 2,200 13,200

7 Façana oest 25,300 4,500 113,850

8 Lluernari 1 lateral 9,000 2,000 0,500 3,000 27,000

9 Lluernari 2 lateral 10,000 2,000 0,500 3,000 30,000

643,470 27,36 17.605,34

4 E7119DC5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (APP)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els paraments o elements verticals
que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat
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1 Coberta plana escola 101,250 101,250

2 Coberta plana magatzem 24,800 24,800

3 Perimetre plana escola 48,680 0,500 24,340

4 Perimetre plana magatzem 31,180 0,500 15,590

165,980 20,56 3.412,55

5 E77432710000 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie ref. TYVCUBE de la sèrie
Tyvek de RAVAGO , amb massa específica de 112 a 136 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva ref.
TYVCIN de la sèrie Tyvek de RAVAGO i fixada mecànicament

1 Lluernari 1 14,500 8,500 123,250

2 Lluernari 2 14,500 9,500 137,750

3 Lluernari 1 9,000 2,000 0,500 3,000 27,000

4 Lluernari 2 10,000 2,000 0,500 3,000 30,000

318,000 15,65 4.976,70

TOTAL    01 .02 .09             IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS                 35.894,26

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 02  AMPLIACIÓ

Titol 3 10  COBERTA

1 E5ZJ1D7X m2 Subministrament i col·locació de planxa model Tek28 Alubel o equivalent pel revestiment exterior dels lluernaris de la
coberta, inclòs subestructura, remats i accessoris per deixar el conjunt totalment muntat i acabat.

1 Lluernari 1 14,500 8,500 123,250

2 Lluernari 2 14,500 9,500 137,750

261,000 45,87 11.972,07

2 E83Q9A32 m2 Folrat de paraments verticals exterior amb plafóns de xapa d'acer tipus MINIONDA, amb acabat lacat, RAL segons DF, de
1 mm de gruix, inclòs subestructura necessaria de rastrells de fusta, accessoris i remats per deixar el conjunt totalment
acabat.

1 Lluernari 1 9,000 2,000 0,500 3,000 27,000

2 Lluernari 2 10,000 2,000 0,500 3,000 30,000

57,000 27,69 1.578,33

3 K5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

1 Coberta plana escola 101,250 101,250

2 Coberta plana magatzem 24,800 24,800

3 Perimetre plana escola 48,680 0,500 24,340

4 Perimetre plana magatzem 31,180 0,500 15,590
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165,980 15,78 2.619,16

4 E93A0003 m2 Formació de cambra ventilada, amb cassetons de plastic tipus Cupolex

1 Coberta plana escola 101,250 101,250

2 Coberta plana magatzem 24,800 24,800

3 Perimetre plana escola 48,680 0,500 24,340

4 Perimetre plana magatzem 31,180 0,500 15,590

165,980 15,48 2.569,37

5 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense
adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

1 Coberta plana escola 101,250 101,250

2 Coberta plana magatzem 24,800 24,800

3 Perimetre plana escola 48,680 0,500 24,340

4 Perimetre plana magatzem 31,180 0,500 15,590

165,980 10,33 1.714,57

6 E8J9D539 m Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix, de entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 4
plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques

1 Perimetre plana escola 48,680 48,680

2 Perimetre plana magatzem 31,180 31,180

3 Canal 14,500 14,500

94,360 19,09 1.801,33

7 E5ZFQS00 u Gàrgola d'acer galvanitzat amb tub de sortida de 90x90 mm, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la
impermeabilització

1 Costats canal 2,000 2,000

2,000 10,42 20,84

8 E5ZB1NL4 m Aiguafons de planxa de plom laminat de 2,5 mm de gruix i 80 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

1 Canal 14,500 14,500

14,500 105,04 1.523,08
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9 E5ZH4EN7 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en
calent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1 Coberta plana escola 4,000 4,000

2 Coberta plana magatzem 2,000 2,000

6,000 41,32 247,92

10 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

1 Magatzems 14,000 14,000

2 Coberta escola 14,000 14,000

28,000 11,33 317,24

TOTAL    01 .02 .10             COBERTA                 24.363,91

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 02  AMPLIACIÓ

Titol 3 11  FUSTERIA

1 E561U001 m2 Lluernari de placa de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanquitat, col·locat.
Modular 500/20 2UV 20/5RS 3.3

1 Tancament lluernaris laterals 5,800 4,000 23,200

2 Tancament lluernari central 9,020 2,000 18,040

41,240 67,97 2.803,08

2 EAF7E99L u Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Vestibul est 1,000 1,000

2 Vestibul oest 1,000 1,000

3 Entrada sud 1,000 1,000

3,000 1.090,32 3.270,96

3 EAF7CRAL u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 180x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Entrada sud 1,000 1,000
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2 Vestibul est 1,000 1,000

2,000 649,40 1.298,80

4 EAF7CMAL u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 75x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Vestibul est 2,000 2,000

2,000 297,14 594,28

5 EAF30001 u Finestra d'alumini lacat gris amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una tres fulles
pivotanst, per a un buit d'obra aproximat de 100x100 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Lluernaris 4,000 2,000 8,000

8,000 896,06 7.168,48

6 EANAU570 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 180 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1 Magatzems 3 i 4 2,000 2,000

2 Magatzem 1 2,000 2,000

4,000 40,23 160,92

7 EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Magatzems 3 i 4 2,000 2,000 4,000

2 Magatzem 1 2,000 2,000 4,000

8,000 449,58 3.596,64

8 EAQV0001 u Conjunt de sis fulles correderes per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 90 cm d'amplària i 220 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Magatzem 1 2,000 2,000

2,000 515,81 1.031,62

9 EAQZ0002 u Fulla corredera especial per a tancament, de 300x300 cm., amb guies i ferratges Klein Slide 150 i tancament motoritzat
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1 Fons escenari 1,000 1,000

1,000 2.006,28 2.006,28

10 EASWU010 u Pany especial per a porta tallafoc corredissa, col·locat

1 1,000 1,000

1,000 138,99 138,99

11 EAQZ0001 u Fulla corredera per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Magatzem 2 1,000 1,000

1,000 475,33 475,33

12 EASA62R1 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Sortida emergencia 1,000 1,000

1,000 520,67 520,67

TOTAL    01 .02 .11             FUSTERIA                 23.066,05

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 02  AMPLIACIÓ

Titol 3 12  PINTURA

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: 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.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

1 Façana est 17,000 2,500 42,500

2 Façana oest 17,000 2,500 42,500

3 Magatzem 3 i 4 14,000 2,000 4,500 126,000

4 3,000 2,000 4,500 27,000

5 Magatzem 2 5,000 2,000 4,000 40,000

6 3,000 4,000 12,000

290,000 5,25 1.522,50

2 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
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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.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

1 Escenari 80,290 80,290

80,290 6,22 499,40

3 E8982BA0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Deducció  de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.

1 Lluernari 1 14,500 8,500 123,250

2 Lluernari 2 14,500 9,500 137,750

261,000 10,26 2.677,86

4 E8981BA0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Deducció  de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.

1 Façana est 17,000 2,200 37,400

2 Façana oest 17,000 2,200 37,400

3 Escenari 14,000 2,200 30,800

4 Laterals escenari 5,500 2,000 2,200 24,200

129,800 9,19 1.192,86

TOTAL    01 .02 .12             PINTURA                 5.892,62

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 03  INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES

Titol 3 01  CLIMATITZACIÓ

Titol 4 03  UNITATS TERMINALS I CLIMATITZADORS

1 EEJB1213 u Subministrament i col·locació de climatitzador de dimensions de 3835x1806x753+90mm amb cabal d'aire de 2400 m3/h
amb ventilador d'impulsió i de retorn, disposa de filtre meàlic pla, filtre de bolses rígides, amb unitat de recuperador de calor
per plaques  i batería de calefacció.
La secció d'entrada i de sortida es de 500x310mm.
Inclou variadors de freqüència en armari i cablejat a motor.

Totalment muntat, connexionat i en perfecte funcionament.
marca SERVO CLIMA model CTA-2 o similar.

1 1,000 1,000
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1,000 9.944,39 9.944,39

TOTAL    01 .03 .01 .03             UNITATS TERMINALS I CLIMATITZADORS                 9.944,39

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 03  INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES

Titol 3 01  CLIMATITZACIÓ

Titol 4 04  DISTRIBUCIÓ D'AIRE

1 EE42QG26 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió
amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

2 conducte 5,000 1,100 5,500

5,500 63,95 351,73

2 EE42QB22D9C m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
muntat superficialment. Article: ref. GH-400-06 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

2 conducte 4,000 1,100 4,400

3 connexió a conducte existent 2,000 1,100 2,200

6,600 61,99 409,13

3 EE42QC26 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió
amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

2 conducte 12,000 1,100 13,200

13,200 41,12 542,78

4 EE42QE22D9C m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
muntat superficialment. Article: ref. GH-350-06 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

2 conducte 3,000 1,100 3,300

3,300 45,73 150,91

5 EE42Q922D9C1 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
muntat superficialment. Article: ref. GH-250-06 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

2 conducte 4,000 1,100 4,400

4,400 41,45 182,38

6 EE42Q826 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió
amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

2 conducte 5,000 1,100 5,500

3 conducte 4,000 4,000

9,500 20,93 198,84
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7 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

2 conducte 8,700 1,100 9,570

9,570 21,74 208,05

8 EE51KQ1AKXR m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre
negre ref. 49877 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

2 conducte extracció 2,000 4,400 0,650 5,720

3 2,000 4,400 0,300 2,640

4 2,000 4,200 0,650 5,460

5 2,000 4,200 0,300 2,520

6 conducte impulsió 2,000 2,200 0,200 0,880

7 2,000 2,200 0,150 0,660

8 conducte renovació 2,000 0,900 0,650 1,170

9 2,000 0,900 0,630 1,134

20,184 46,19 932,30

9 EEK77AA1 u Col·locació de reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 1200x475 mm, amb una àrea efectiva de 0,23010
m2, d'aletes separades 75 mm, amb un cabal de 2400 m3/h, velocitat efectiva de 2,9 m/s, una pèrdua de càrrega de 0,8
mm.c.a i un nivell sonor de 26 dB.

Totalment muntada, connexionada i en perfecte funcionament.

marca EUROCLIMA model TAE o similar.

1 r01 2,000 2,000

2,000 214,37 428,74

10 EEK77AA2 u Col·locació de reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 2000x250 mm, amb una àrea efectiva de 0,19099
m2, d'aletes separades 125 mm, amb un cabal de 2400 m3/h, velocitat efectiva de 3,5 m/s, una pèrdua de càrrega de 1,1
mm.c.a i un nivell sonor de 24 dB.

Totalment muntada, connexionada i en perfecte funcionament.

marca EUROCLIMA model E-RAER o similar.

1 r07 1,000 1,000

1,000 195,83 195,83

11 EEK77AA3 u Col·locació de reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 700x475 mm, amb una àrea efectiva de 0,1326 m2,
d'aletes separades 75 mm, amb un cabal de 1200 m3/h, velocitat efectiva de 2.5 m/s, una pèrdua de càrrega de 0.6 mm.c.a
i un nivell sonor de 20 dB.

Totalment muntada, connexionada i en perfecte funcionament.

marca EUROCLIMA model E-TAE o similar.
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1 r02 1,000 1,000

1,000 138,87 138,87

12 EEK77AA4 u Col·locació de reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 500x250 mm, amb una àrea efectiva de 0.03744
m2, d'aletes separades 75 mm, amb un cabal de 200 m3/h, velocitat efectiva de 1.5 m/s, una pèrdua de càrrega de 0.0
mm.c.a i un nivell sonor de <15 dB.

Totalment muntada, connexionada i en perfecte funcionament.

marca EUROCLIMA model E-TAE o similar.

1 r03 2,000 2,000

2,000 61,93 123,86

13 EEK77AA5 u Col·locació de reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 400x150 mm, amb una àrea efectiva de 0.0275 m2,
d'aletes separades 75 mm, amb un cabal de 300 m3/h, velocitat efectiva de 3 m/s, una pèrdua de càrrega de 0.8 mm.c.a i
un nivell sonor de 20 dB.

Totalment muntada, connexionada i en perfecte funcionament.

marca EUROCLIMA model E-TAE o similar.

1 r06 2,000 2,000

2,000 54,72 109,44

14 EEK77AA6 u Col·locació de reixeta de retorn circular, d'alumini lacat blanc, de diàmetre 173, amb un pes de 580 g amb un cabal màxim
de 130 m3/h.

Totalment muntada, connexionada i en perfecte funcionament.

marca FRANCE-AIR model BSA-125 o similar.

1 r04 3,000 3,000

3,000 65,02 195,06

15 EEK77AA7 u Col·locació de reixeta de retorn circular, d'alumini lacat blanc, de diàmetre 143, amb un pes de 210 g amb un cabal màxim
de 80 m3/h.

Totalment muntada, connexionada i en perfecte funcionament.

marca FRANCE-AIR model BSA-100 o similar.

1 r05 5,000 5,000

5,000 57,81 289,05

16 EEK77AA8 u Col·locació  de tobera d'impulsió de gran abast amb cabal màxim de 220 m3/h amb un tamany de diàmetre de 87/250 mm.

Totalment muntada, connexionada i en perfecte funcionament.
Marca SHAKO model WDA 87 o similar

1 tb01 14,000 14,000
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14,000 149,48 2.092,72

TOTAL    01 .03 .01 .04             DISTRIBUCIÓ D'AIRE                 6.549,69

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 03  INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES

Titol 3 01  CLIMATITZACIÓ

Titol 4 05  ELEMENTS DE CONTROL

1 EEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

[C] [D] [E] [F]

1,000 68,41 68,41

2 EEV20A01 u Pressòstat diferencial per aire model DWG-930.83/6555 de Sauter o similar equivalent, de 0,5 a 5 mbar, commutat 1A (0,4)
250 V. Tª màx. 85 º C. Inclou accessori de connexió a tub de plàstic 4 mm presió  màx. 300 mbar IP54.

[C] [D] [E] [F]

3,000 47,42 142,26

3 EEVZ1652 u Armari metàl·lic 600x500x200 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal·lat

[C] [D] [E] [F]

1,000 1.161,41 1.161,41

4 EN712645 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN, recorregut mínim de
5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

[C] [D] [E] [F]

1,000 377,26 377,26

5 KEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control

[C] [D] [E] [F]

10,000 92,87 928,70

6 KEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

[C] [D] [E] [F]

1,000 385,57 385,57

7 EEV26B2V u Termòstat bimetàl·lic d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

[C] [D] [E] [F]

1,000 73,52 73,52

8 EEV32B72 u Controlador DDC per a regulació de calefacció i refrigeració per terra, amb pre-programació i 10 punts d'entrada i sortida,
instal·lat i connectat

[C] [D] [E] [F]

1,000 468,85 468,85
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9 EEV21C00 u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

[C] [D] [E] [F]

3,000 99,39 298,17

TOTAL    01 .03 .01 .05             ELEMENTS DE CONTROL                 3.904,15

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 03  INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES

Titol 3 01  CLIMATITZACIÓ

Titol 4 07  VENTILACIONS I EXTRACCIONS

1 EEP121N5 u Airejador d'admissió de 2500 a 3000 mm de llargària, 70 a 90 mm de fondària i 24 mm de d'amplària d'alumini lacat, amb
aïllament acústic de 34 a 36 dB, filtre antipolució classe G3 i vàlvula reguladora, col·locat en posició vertical/horitzontal i
airejador d'admissió per a col·locar en fusteria i ajustat a cabals d'entrada

1 cuina 1,000 1,000

2 portes 2,000 2,000

3,000 99,41 298,23

2 EEP21230 u Airejador de pas de 880 mm de llargària, 20 mm d'alçària i 95 mm d'amplària, d'alumini, amb silenciador acústic d'escuma
de resina de melamina i aïllament acústic de 27 dB, col·locat en porta interior

1 4,000 4,000

4,000 42,30 169,20

3 EEJB12B1 u Subminsitrament i col·locació de ventilador helicocentrífug amb un cabal de 200 m3/h amb una potència elèctrica de
0,01kW, amb una pressió estàtica de 10 Pa i dinàmica de 12,5 Pa amb alimentació de 230 V 50-60 Hz.

Totalment muntat, connexionat i en perfecte funcionament.

Marca SOLER&PALAU model TD-350/100-125 S.E. o similar.

1 1,000 1,000

1,000 640,40 640,40

4 EEJB12B2 u Subminsitrament i col·locació de ventilador helicocentrífug amb un cabal de 1200 m3/h amb una potència elèctrica de
0,023kW, amb una pressió estàtica de 103 Pa i dinàmica de 0 Pa amb alimentació de 230 V 50-60 Hz.

Totalment muntat, connexionat i en perfecte funcionament.

Marca SOLER&PALAU model TD-1300/250 S.E. o similar.

1 2 2,000 2,000

2,000 1.130,68 2.261,36

TOTAL    01 .03 .01 .07             VENTILACIONS I EXTRACCIONS                 3.369,19

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 03  INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES

Titol 3 03  FONTANERIA I SANITARIS

Euro
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Titol 4 01  AIGUA FREDA

Título 5 02  DISTRIBUCIÓ AIGUA

1 EFC19B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 distribució 8,400 1,100 9,240

3 reconnexió ACS 20,000 1,100 22,000

31,240 17,57 548,89

2 EFC18B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 distribució 13,700 1,100 15,070

15,070 13,94 210,08

3 EFC17B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 distribució 11,840 1,100 13,024

13,024 10,31 134,28

4 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 distribució 3,800 1,100 4,180

4,180 5,58 23,32

5 EFC14B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 distribució 18,400 1,100 20,240

20,240 4,58 92,70

6 EFC13B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 distribució 20,720 1,100 22,792

22,792 4,10 93,45

7 EFQ33AGL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 64 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

2 distribució 8,400 1,100 9,240
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3 reconnexió ACS 20,000 1,100 22,000

31,240 14,30 446,73

8 EFQ33AEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

2 distribució 13,700 1,100 15,070

15,070 12,69 191,24

9 EFQ33ACL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

2 distribució 11,840 1,100 13,024

13,024 10,94 142,48

10 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

2 distribució 3,800 1,100 4,180

4,180 9,15 38,25

11 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

2 distribució 18,400 1,100 20,240

20,240 8,00 161,92

12 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

2 distribució 20,720 1,100 22,792

22,792 7,97 181,65

13 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2 distribució 6,000 1,500 1,100 9,900

9,900 0,77 7,62

14 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
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2 distribució 8,000 1,500 1,100 13,200

13,200 0,85 11,22

15 EN3435Q7 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316),de diàmetre nominal 2 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

1 clau de tall cuina 1,000 1,000

1,000 145,83 145,83

16 EN3435P7 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316),de diàmetre nominal 2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

1 connexió a solar 1,000 1,000

1,000 82,10 82,10

17 EN3435L7 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316),de diàmetre nominal 1 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

1 clau de tall banys 2,000 2,000

2,000 36,58 73,16

18 EN3435K7 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316),de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

1 clau de tall bany 1,000 1,000

1,000 27,90 27,90

TOTAL    01 .03 .03 .01 .02             DISTRIBUCIÓ AIGUA                 2.612,82

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 03  INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES

Titol 3 03  FONTANERIA I SANITARIS

Titol 4 02  AIGUA CALENTA SANITARIA

Título 5 01  DISTRIBUCIÓ AIGUA

1 EFC18B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 distribució 6,000 1,100 6,600

3 reconnexió ACS 20,000 1,100 22,000

28,600 13,94 398,68

2 EFC17B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 distribució 11,600 1,100 12,760
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12,760 10,31 131,56

3 EFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 distribució 6,500 1,100 7,150

7,150 7,51 53,70

4 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 distribució 8,900 1,100 9,790

9,790 5,58 54,63

5 EFC14B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 distribució 13,700 1,100 15,070

15,070 4,58 69,02

6 EFC13B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2 distribució 13,300 1,100 14,630

14,630 4,10 59,98

7 EFQ33CEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

2 distribució 6,000 1,100 6,600

3 reconnexió ACS 20,000 1,100 22,000

28,600 13,66 390,68

8 EFQ33CDL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

2 distribució 11,600 1,100 12,760

12,760 13,14 167,67

9 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

2 distribució 6,500 1,100 7,150
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7,150 11,13 79,58

10 EFQ33C9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

2 distribució 8,900 1,100 9,790

9,790 10,20 99,86

11 EFQ33C7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

2 distribució 13,700 1,100 15,070

15,070 9,02 135,93

12 EFQ33C6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

2 distribució 13,300 1,100 14,630

14,630 8,97 131,23

13 EN3435N7 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316),de diàmetre nominal 1 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

1 clau de tall 2,000 2,000

2,000 60,76 121,52

14 EN3435L7 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316),de diàmetre nominal 1 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

1 clau de tall 2,000 2,000

2,000 36,58 73,16

15 EN3435K7 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316),de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

1 clau de tall 1,000 1,000

1,000 27,90 27,90

16 ENF11A20 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10,
connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura
preajustada, muntada

[C] [D] [E] [F]

0,000 435,27 0,00
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TOTAL    01 .03 .03 .02 .01             DISTRIBUCIÓ AIGUA                 1.995,10

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 03  INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES

Titol 3 05  SANEJAMENT

Titol 4 01  AIGÜES FECALS

Título 5 01  XARXA SOTERRADA

1 ED15N911 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

2 evacuació 13,300 1,100 14,630

14,630 78,09 1.142,46

2 ED354565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó armat

1 connexió final 1,000 1,000

1,000 204,13 204,13

TOTAL    01 .03 .05 .01 .01             XARXA SOTERRADA                 1.346,59

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 03  INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES

Titol 3 05  SANEJAMENT

Titol 4 01  AIGÜES FECALS

Título 5 02  DESGUASSOS APARELLS SANITARIS

1 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

2 evacuació 14,200 1,100 15,620

15,620 22,43 350,36

2 ED116371 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

2 evacuació 12,000 1,100 13,200

13,200 24,13 318,52

3 ED116571 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

2 evacuació 6,200 1,100 6,820

6,820 30,02 204,74
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4 ED116671 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

2 evacuació 10,000 1,100 11,000

11,000 36,46 401,06

5 ED116771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

2 evacuació 7,900 1,100 8,690

8,690 42,83 372,19

6 ED515GDM u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 84 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

1 cuina 1,000 1,000

2 sala acumulador 1,000 1,000

2,000 74,31 148,62

TOTAL    01 .03 .05 .01 .02              DESGUASSOS APARELLS SANITARIS                 1.795,49

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 03  INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES

Titol 3 05  SANEJAMENT

Titol 4 01  AIGÜES FECALS

Título 5 03  SEPARADOR DE GREIXOS

1 EDE41C73 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, de forma rectangular, per a un cabal
de 4 l/s i 1000 l de capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre, col·locat

1 cuina 1,000 1,000

1,000 744,13 744,13

TOTAL    01 .03 .05 .01 .03             SEPARADOR DE GREIXOS                 744,13

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 03  INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES

Titol 3 06  GAS

1 ENG1U070 u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

1 claus de talls 3,000 3,000

3,000 184,38 553,14

2 ENG1U030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708
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1 claus de talls aparells 4,000 4,000

4,000 14,49 57,96

3 ENG1U040 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

1 clau de tall aparells 1,000 1,000

1,000 19,83 19,83

4 ENG6A144 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V
a.c., amb connexions roscades d'1 1/4'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada

1 1,000 1,000

1,000 220,11 220,11

5 EM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment

1 1,000 1,000

1,000 259,70 259,70

6 EF5293B3 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

2 connexió aparells 4,000 3,000 1,100 13,200

13,200 17,19 226,91

7 EF52A3B3 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

2 connexiço
caldera-climatizador

15,000 1,100 16,500

16,500 19,93 328,85

8 EF52B3B3 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

2 connexió aparells 1,000 3,000 1,100 3,300

3 reconnexió caldera ACS 20,000 1,100 22,000

25,300 23,64 598,09

9 EF52C4B3 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

2 col.lector 2,000 1,100 2,200
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2,200 30,28 66,62

10 EF52D4B3 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

2 distribució 5,900 1,100 6,490

3 connexiço
caldera-climatizador

20,000 1,100 22,000

28,490 35,86 1.021,65

11 ENG1U050 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

1 reconexió caldera ACS 2,000 2,000

2,000 48,93 97,86

TOTAL    01 .03 .06             GAS                 3.450,72

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 04  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I ESPECIALS

Titol 3 07  IL·LUMINACIÓ

Titol 4 01  ENLLUMENAT INTERIOR

1 EH2LKCX1 u Subminsitrament i col·locació de llum decoratiu encastable tipus downlight de color blanc de forma circular amb LED de 15
W de potència i 1580 lm i una eficàcia lluminosa de 105 lm/W amb grau de protecció IP40, d'aïllament classe I i connexió
de 220-240V i 50-60 Hz.

Totalment muntat, connexionat i en perfecte funcionament.

Marca DELTALIGHT model SUPERNOVA XS 260 o similar.

1 9,000 9,000

9,000 507,78 4.570,02

2 EH2LKCX2 u Subminsitrament i col·locació de llum decoratiu encastable tipus downlight de color blanc de forma circular amb LED de
3000 K de 20 W de potència i 2196 lm i una eficàcia lluminosa de 99.8 lm/W amb grau de protecció IP44 i connexió de
220-240V i 50-60 Hz.

Totalment muntat, connexionat i en perfecte funcionament.

Marca LAMP LIGHTING model KMOBIC 3000 WW o similar.

1 banys 11,000 11,000

11,000 139,79 1.537,69

3 EH2LKCX3 u Subminsitrament i col·locació de llum per càmeres fredas estanca de LED de 4000K amb vida útil de 50000 hores, amb
una potència de 16.8 W i 2300 lm. Carcada de policarbonat amb alimentació de 240 V i 50-60 Hz. Amb possibilita de
regluació amb sistema DALI.

Totalment muntat, connexionat i en perfecte funcionament.

Marca PHILIPS LIGHTING model PACIFIC o similar.
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1 cuina 5,000 5,000

2 sala acumulador 1,000 1,000

3 sales varies 8,000 8,000

14,000 99,90 1.398,60

4 EH2LKCX4 u Subminsitrament i col·locació de projector equipat amb power LED, difusor de calor en fundició d'alumini a temperatura de
color 4000 K amb vida útil de 120.000h amb una potència de 60 W amb un flux nominal de 7120 lm amb grau de protecció
IP66 i classe d'ïllament I.

Totalment muntat, connexionat i en perfecte funcionament.

Marca GEWISS model GWS4136GS o similar.

1 gimnàs 20,000 20,000

20,000 332,85 6.657,00

5 EH2LKCX5 m Subminsitrament i col·locació de Tira del LED linear en carcasa d'alumini 3000 K amb una protecció IP40 amb una potència
de 15,4 W/m i una eficiència lumínia de 2100 lm/m.
Alimentació de 24 V.

Totalment muntat, connexionat i en perfecte funcionament.

Marca LED LINEAR model XOOLINE HYDRA LD15 IP40 o similar.

1 passadís 20,000 1,100 22,000

22,000 235,86 5.188,92

6 EHZ1U0L4 u Alimentador per luminària lineal de LED de 100 W de la marca LED LINEAR o similar.

1 gimnas 2,000 2,000

2,000 91,10 182,20

TOTAL    01 .04 .07 .01             ENLLUMENAT INTERIOR                 19.534,43

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 04  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I ESPECIALS

Titol 3 07  IL·LUMINACIÓ

Titol 4 02  ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

1 EH61UC4B u Llumenera d'emergència autònoma, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema
de montatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa.
Funcionament: No Permanent LED.
Autonomia (h): 1.
Làmpara en emergencia: ILMLED.
Pilot testimoni de càrrega: LED.
Grau de protecció: IP42 IK04.
Aïllament elèctric: Classe II.
Posta en repòs distància: Si.
Tipus de bateria: NiCd Estanca alta temperatura.
Fluxe emerg.(lm): 250.
Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz.
Distribució fotomètrica: R1295E4384.
Marca DAISALUX, model HYDRA LD N6 o equivalent.
Muntatge: Superficial
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Totalment instal·lada i en funcionament.

1 13,000 13,000

13,000 64,93 844,09

2 EH61UC4A u Llumenera d'emergència autònoma, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema
de montatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa.
Funcionament: No Permanent LED.
Autonomia (h): 1.
Làmpara en emergencia: ILMLED.
Pilot testimoni de càrrega: LED.
Grau de protecció: IP42 IK04.
Aïllament elèctric: Classe II.
Posta en repòs distància: Si.
Tipus de bateria: NiCd Estanca alta temperatura.
Fluxe emerg.(lm): 250.
Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz.
Distribució fotomètrica: R1295E4384.
Marca DAISALUX, model HYDRA LD N6 o equivalent.
Muntatge: Encastat
Totalment instal·lada i en funcionament.

1 5,000 5,000

5,000 74,04 370,20

3 EH2LKCX6 u Subminsitrament i col·locació de bloc decoratiu format per dos focus rectangulars direccionables units mitjançant una
carcasa. Admet tensió d'alimentació alterna i continua.
Dos làmpedes de 2 x PL 11 W amb grau de protecció IP42, aïllament elèctric classe II amb un flux lumínic en emergència i
en presencia de xarxa de 1000 lm
Totalment muntat, connexionat i en perfecte funcionament.

Marca DAISALUX model SENIT o similar.

1 2,000 2,000

2,000 725,32 1.450,64

TOTAL    01 .04 .07 .02             ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA                 2.664,93

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 04  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I ESPECIALS

Titol 3 07  IL·LUMINACIÓ

Titol 4 03  CONTROL IL·LUMINACIÓ

1 EG64U060 u Regulador de presència i crepuscular amb funció DALI per a muntatge de superfície, amb regulació interna de nivell lumínic
(de 0 a 2000 lux), i regulació de temps d'actuació (de 0 a 30 minuts), controlable a distancia i amb cobertura de 360º, per a
fins 50 elements DALI.
Model LUXOMAT Ref. PD4-M-DALI-SU (92279) o similar equivalent, muntat

1 3,000 3,000

3,000 163,33 489,99

2 EG738183 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
amb tapa, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa
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1 7,000 7,000

7,000 59,62 417,34

3 EHV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat

[C] [D] [E] [F]

80,000 1,38 110,40

4 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

[C] [D] [E] [F]

80,000 1,98 158,40

TOTAL    01 .04 .07 .03             CONTROL IL·LUMINACIÓ                 1.176,13

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 04  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I ESPECIALS

Titol 3 08  ELECTRICITAT

Titol 4 02  QUADRE ELÈCTRICS

1 EG1QRI04 u Quadre de distribució secundari de GIMNAS, format per armari/s metal·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada
15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc metal·lic amb tanca, plafons de tancament,
plaques de suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats en
l'esquema unifilar corresponent.
Acabat en pintura epoxi-poliester. IP-31. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Aparamenta i
estructura del quadre de la marca ABB o similar

Mides aproximades: 850x550x205mm (alt, ample, fons).
Ref: QUADRE GIMNAS

1 gimnàs 1,000 1,000

1,000 2.056,64 2.056,64

2 EG1QRI05 u Quadre de distribució secundari de CUINA, format per armari/s metal·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada 15/10
sobre estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc metal·lic amb tanca, plafons de tancament, plaques de
suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema
unifilar corresponent.
Acabat en pintura epoxi-poliester. IP-31. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Aparamenta i
estructura del quadre de la marca ABB o similar

Mides aproximades: 850x550x205mm (alt, ample, fons).
Ref: QUADRE CUINA

1 cuina 1,000 1,000

1,000 2.056,41 2.056,41

TOTAL    01 .04 .08 .02             QUADRE ELÈCTRICS                 4.113,05

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 04  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I ESPECIALS

Titol 3 08  ELECTRICITAT

Titol 4 03  XARXA INTERIOR
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1 EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

1 cuina 12,000 12,000

2 banys 6,000 6,000

3 gimnàs 8,000 8,000

4 varis 9,000 9,000

35,000 8,61 301,35

2 EG631158 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

1 varis 3,000 3,000

3,000 9,23 27,69

3 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

1 cuina 2,000 2,000

2,000 8,59 17,18

4 EG31U134 m Punt de connexió d'aparell (caixa ventilació/fan-coil/climatitzador) des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada
amb conductor de coure de denominació 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x2,5mm2 de secció i sota tub flexible

1 campana 1,000 1,000

2 vent 3,000 3,000

3 climatitzador 2,000 2,000

6,000 17,28 103,68

5 EG61U021 u Caixes de mecanismes, per a 4 endolls normalitzats, tipus Cima Box o similar equivalent, muntada superficialment, incloent
quadre endolls blancs. Totalment muntada i instal·lada.

1 gimnàs 4,000 4,000

4,000 32,74 130,96

6 EG62D1DK u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntat superficialment

1 6,000 6,000

6,000 15,66 93,96

7 EG62DHDJ u Commutador doble, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà, muntat superficialment

1 4,000 4,000
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4,000 25,59 102,36

TOTAL    01 .04 .08 .03             XARXA INTERIOR                 777,18

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 04  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I ESPECIALS

Titol 3 08  ELECTRICITAT

Titol 4 04  CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPAL

1 EG312326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2 A1 emergència 83,000 1,050 87,150

3 A2 emerència 97,000 1,050 101,850

4 A3 emergència 110,000 1,050 115,500

5 A4 emergència 150,000 1,050 157,500

462,000 1,36 628,32

2 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2 A2 350,000 1,050 367,500

3 A3 155,000 1,050 162,750

4 A4 238,000 1,050 249,900

5 A5 340,000 1,050 357,000

6 A6 290,000 1,050 304,500

7 A7 95,000 1,050 99,750

8 A1 120,000 1,050 126,000

9 A8 120,000 1,050 126,000

1.793,400 1,74 3.120,52

3 EG312346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2 F1 83,000 1,050 87,150

3 F2 114,000 1,050 119,700

4 F3 124,000 1,050 130,200

5 F4 110,000 1,050 115,500

6 F5 38,000 1,050 39,900

7 F6 30,000 1,050 31,500

8 F8 25,000 1,050 26,250

9 F9 70,000 1,050 73,500

10 F10 21,000 1,050 22,050

11 F11 21,000 1,050 22,050

12 F12 21,000 1,050 22,050
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13 F13 21,000 1,050 22,050

14 F15 21,000 1,050 22,050

15 C3 33,000 1,050 34,650

768,600 2,31 1.775,47

4 EG312646 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2 C1 10,000 1,050 10,500

3 C2 10,000 1,050 10,500

4 F14 15,000 1,050 15,750

5 F16 22,000 1,050 23,100

6 F17 20,000 1,050 21,000

80,850 3,44 278,12

5 EG312356 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1 A8 48,000 1,050 50,400

50,400 3,69 185,98

6 EG22K515 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2 dsitribució 210,000 1,100 231,000

231,000 0,90 207,90

7 EG22K815 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2 dsitribució 250,000 1,100 275,000

275,000 1,18 324,50

8 EG22K915 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2 dsitribució 70,000 1,100 77,000

77,000 1,50 115,50

9 EG151111 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

1 70,000 70,000

70,000 3,75 262,50
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TOTAL    01 .04 .08 .04             CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPAL                 6.898,81

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 04  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I ESPECIALS

Titol 3 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Titol 4 01  EXTINTORS

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

1 cuina 2,000 2,000

2,000 57,82 115,64

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

1 cuina 2,000 2,000

2 passadís 1,000 1,000

3 gimnàs 1,000 1,000

4,000 121,79 487,16

TOTAL    01 .04 .10 .01             EXTINTORS                 602,80

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 04  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I ESPECIALS

Titol 3 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Titol 4 02  XARXA BIE'S

1 EM237BBG u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament
independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de
metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20
m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar
encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

1 1,000 1,000

1,000 447,60 447,60

2 EF22L712 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

2 connexió 23,700 1,100 26,070

26,070 24,34 634,54

3 E89FU001 m Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de diàmetre, com a
màxim

2 connexió 23,700 1,100 26,070

26,070 4,53 118,10

Euro

Reforma i ampliació escola Pau Vila
Parets del Vallès

Data: 15/12/16 Pàg.: 54

TOTAL    01 .04 .10 .02             XARXA BIE'S                 1.200,24

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 04  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I ESPECIALS

Titol 3 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Titol 4 03  POLSADORS I ALARMES

1 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

1 cuina 1,000 1,000

1,000 21,70 21,70

2 EG312244 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 4 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

[C] [D] [E] [F]

110,000 1,98 217,80

3 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

[C] [D] [E] [F]

110,000 2,00 220,00

4 EM111110 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar,
encastat

1 cuina 5,000 5,000

2 banys 2,000 2,000

3 passadís 3,000 3,000

4 gimnàs 9,000 9,000

5 varis 4,000 4,000

23,000 45,07 1.036,61

5 EMD2U260 u Contacte magnètic de gran potència cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes, interruptor reed totalment encapsulat
en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 75 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2
m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

1 portes 12,000 12,000

12,000 63,97 767,64

6 EEV3UC01 u Partida de cablejat d'elements de control mitjançant cable bus sota tub, i cable d'alimentació de potència

1 1,000 1,000

1,000 529,98 529,98

Euro
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Data: 15/12/16 Pàg.: 55

TOTAL    01 .04 .10 .03             POLSADORS I ALARMES                 2.793,73

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 04  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I ESPECIALS

Titol 3 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Titol 4 04  SENYALITZACIÓ

1 EMSBANP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

1 3,000 3,000

3,000 19,06 57,18

2 EMSB31A1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de
gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

1 5,000 5,000

5,000 13,99 69,95

3 EMSB74A1 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat
adherit sobre parament vertical

1 5,000 5,000

5,000 13,07 65,35

TOTAL    01 .04 .10 .04             SENYALITZACIÓ                 192,48

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 04  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I ESPECIALS

Titol 3 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Titol 4 05  DETECCIÓ DE GAS

1 EM12UG20 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a un sensor remot, instal·lada

1 1,000 1,000

1,000 220,98 220,98

2 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

[C] [D] [E] [F]

50,000 1,45 72,50

TOTAL    01 .04 .10 .05             DETECCIÓ DE GAS                 293,48

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 04  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I ESPECIALS

Titol 3 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Titol 4 06  EXTINCIÓ CO2 CUINA

Euro
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Data: 15/12/16 Pàg.: 56

1 EF423M02 m SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS Composat per:
1 Caixa sistema SF/A 300 amb 2 micro-interruptors
1 Caixa Tandem simple
2 Dipòsits SF/A 300 homologació CE-0062-2007
Agent extintor Safety First Low Ph 3G=11,35 litres
1 Càrrega Nitrogen Tandem
Boquilles d'extinció
Fusible d'extinció amb suport
Colces politja cable

1 cuina 10,000 1,050 10,500

10,500 5,72 60,06

TOTAL    01 .04 .10 .06             EXTINCIÓ CO2 CUINA                 60,06

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 05  INSTAL.LACIONS COMUNS

Titol 3 13  ESCOMESES I SUBMINISTRAMENT

Titol 4 SA  ESCOMESA AIGUA

1 EY031810 u Connexionat a la instal·lació existent proporcionant el cabal suficient i necessari amb adacuació de diàmetres, col·locant
tota la valvuleria necessaria per la nova instal·lació.
Totalment muntada, connectada i en perfecte funcionament incloent la part proporcional d'ajuda de paleteria i personal
necessari.

1 1,000 1,000

1,000 835,99 835,99

TOTAL    01 .05 .13 .SA             ESCOMESA AIGUA                 835,99

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 05  INSTAL.LACIONS COMUNS

Titol 3 13  ESCOMESES I SUBMINISTRAMENT

Titol 4 SE  ESCOMESA ELECTRICA

1 EY031812 u Connexionat a la instal·lació de quadre general existent proporcionant la potència necessària per alimentar els dos quadres
secundaris col.locats a l'amplicació.

Totalment muntada, connectada i en perfecte funcionament incloent la part proporcional d'ajuda de paleteria i personal
necessari.

1 1,000 1,000

1,000 1.950,64 1.950,64

TOTAL    01 .05 .13 .SE             ESCOMESA ELECTRICA                 1.950,64

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 05  INSTAL.LACIONS COMUNS

Titol 3 13  ESCOMESES I SUBMINISTRAMENT

Titol 4 SG  ESCOMESA GAS

Euro
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Data: 15/12/16 Pàg.: 57

1 EY031815 u Connexionat a la instal·lació existent de gas per l'ampliació de la zona de cuina amb adequació de diàmetre necessari per
al correcte funcionament de la instal·lació.

Totalment muntada, connectada i en perfecte funcionament incloent la part proporcional d'ajuda de paleteria i personal
necessari.

1 1,000 1,000

1,000 487,66 487,66

2 EY03181G u Posada en marxa i comprvació de funcioanmetn del l'acumulador d'ACS a gas un cop realitzat el seu desplaçament.

Totalment muntada, connectada i en perfecte funcionament incloent la part proporcional d'ajuda de paleteria i personal
necessari.

1 1,000 1,000

1,000 429,14 429,14

TOTAL    01 .05 .13 .SG             ESCOMESA GAS                 916,80

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 05  INSTAL.LACIONS COMUNS

Titol 3 13  ESCOMESES I SUBMINISTRAMENT

Titol 4 SS  SANEJAMENT

1 EY031811 u Connexionat al col·lector existent incloent tots els elements necessaris per fer una correcta connexió i adecuant les
instal·laciones per la correcta evacuació.
Totalment muntada, connectada i en perfecte funcionament incloent la part proporcional d'ajuda de paleteria i personal
necessari.

1 1,000 1,000

1,000 731,49 731,49

TOTAL    01 .05 .13 .SS             SANEJAMENT                 731,49

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 05  INSTAL.LACIONS COMUNS

Titol 3 13  ESCOMESES I SUBMINISTRAMENT

Titol 4 SX  ESPECIALS

1 EY0318A1 u Connexionat a la instal·lació de xarxa de BIE's existents, així com també a la central de detecció d'incendis.
Es crearan dues noves linies, les quals son aptes per la central convencional existent.

Totalment muntada, connectada i en perfecte funcionament incloent la part proporcional d'ajuda de paleteria i personal
necessari.

1 1,000 1,000

1,000 2.925,95 2.925,95

Euro
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Data: 15/12/16 Pàg.: 58

TOTAL    01 .05 .13 .SX             ESPECIALS                 2.925,95

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 06  GESTIO DE RESIDUS

1 E2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

1 Segons estudi de gestió de
residus

666,930 666,930

666,930 7,33 4.888,60

2 E2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

1 Segons estudi de gestio de
residus

47,080 47,080

47,080 8,63 406,30

3 E2RMM3R0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 3 a 9
t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum de runa matxucada.

1 Reciclatge formigó soleres
segons estudi gestió de
residus

12,500 12,500

2 25 T/2T/m3=12,5 m3

12,500 9,44 118,00

TOTAL    01 .06             GESTIO DE RESIDUS                 5.412,90

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 07  CONTROL DE QUALITAT

1 J0F18502 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de cinc maons ceràmics, segons norma UNE 67042

1 Mao façana 1,000 1,000

1,000 145,68 145,68

Euro



Reforma i ampliació escola Pau Vila
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Data: 15/12/16 Pàg.: 59

2 J0F13606 u Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un maó de contrast, segons norma UNE 67029

1 Mao façana 1,000 1,000

1,000 97,22 97,22

3 J7V1N600 u Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus

1 Cobertes planes 2,000 2,000

2 Cobertes inclinades 2,000 2,000

4,000 33,69 134,76

4 J7V13H13 u Jornada per a comprovació de l'estanquitat d'unions pel mètode d'aire a pressió entre làmines impermeabilitzants del
mateix tipus, segons la norma UNE 104481-3-2

1 1,000 1,000

1,000 431,87 431,87

5 JDV11115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
DB-HS Secció 5

1 1,000 1,000

1,000 532,55 532,55

6 JKV19503 u Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de gas, segons
exigències del Projecte i del RD 919/2006

1 Cuina 1,000 1,000

1,000 618,00 618,00

7 JQVWFW0J u Determinació de la resistència posterior a la instal·lació de les espatlleres, escales o estructures de trepa d'un equipament
esportiu amb un nombre d'aparells no superior a 10, segons la norma UNE-EN 12346

1 Rocodrom 4,000 4,000

4,000 30,90 123,60

8 J9VTA203 u Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 14808

1 Gimnas 1,000 1,000

1,000 1.019,70 1.019,70

9 J451AA00 u Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures, amb patxómetre d'alta qualitat a 10 punts d'un element de
formigó armat

Euro
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1 2,000 2,000

2,000 165,80 331,60

10 J0H1U004 u Determinació de les propietats de resistència, rigidesa i densitat de taulers estructurals, segons les normes UNE-EN 789 i
UNE-EN 1058

1 Estructura fusta 1,000 1,000

1,000 1.055,75 1.055,75

11 J060Z001 UT Control de qualitat de formigó en fase de fonamentació, consistent en pressa de 5 provetes per a control de formigó fresc,
assaig de consistència, refrendat i trencament en laboratori per obtenir resultats: a 7 dies (2 provetes),a 28 dies ( 2
provetes) i 1 proveta pendent de control posterior, si és necessàri.

1 P: FONAMENTS 0,000 0,000 0,000 0,000

2 sabates 2,000

3 bigues de trava 2,000

4 Subtotal S 4,000

5 * imprevistos 1,000

5,000 102,24 511,20

12 J0B2Z001 U Control de qualitat d'acer corrugat en fase de fonaments per cada 20 Tn subministrades, consistent en la realització dels
assaigos de: doblegat simple, doblegat-desdoblegat, característiques geomètriques i caracterítiques mecàniques fetes en
dues barres de 1.00 m de longitud que tingui la marca de fabricació corresponen i per cadascun dels diàmetres utilitzats en
l'estructura.

1 P: FONAMENTS 0,000 0,000 0,000 0,000

2 sabates i bigues de trava 1,000

3 Subtotal S 1,000

4 * imprevistos 1,000

2,000 176,54 353,08

13 J060Z002 U Control de qualitat de formigó en fase d'estructura, consistent en pressa de 5 provetes per a control de formigó fresc,
assaig de consistència, refrendat i trencament en laboratori per obtenir resultats: a 7 dies (2 provetes),a 28 dies ( 2
provetes) i 1 proveta pendent de control posterior, si és necessàri.

1 P: COBERTA 0,000 0,000 0,000 0,000

2 pilars 2,000

3 jàsseres de cantell 4,000

4 llosa 28 2,000

5 llosa 18 1,000

6 Subtotal S 9,000

7 * imprevistos 1,000

10,000 102,24 1.022,40

Euro
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14 J0B2Z002 U Control de qualitat d'acer corrugat en fase d'estructura per cada 20 Tn subministrades, consistent en la realització dels
assaigos de: doblegat simple, doblegat-desdoblegat, característiques geomètriques i caracterítiques mecàniques fetes en
dues barres de 1.00 m de longitud que tingui la marca de fabricació corresponen i per cadascun dels diàmetres utilitzats en
l'estructura.

1 P: FONAMENTS 0,000 0,000 0,000 0,000

2 jàsseres i lloses 1,000

3 Subtotal S 1,000

4 * imprevistos 1,000

2,000 176,54 353,08

15 J441Z001 U Control de qualitat d'acer laminat en fase d'estructura consistent en: a) seguiment en taller i obra de la realització dels
treballs d'estructura metàl.lica, segons norma NBE-EA-95, b) revisió dels certificats dels materials subministrats segons
DIN 50.049,3.1.B, c) recepció dels materials abans del seu ús en el procés de fabricació, segons MV-102 i NBE-EA-95, d)
seguiment i control dels processos de soldadura i soldadors segons UNE-EN-288(3) i EN-287(1) o còdig ASME (IX), e)
control del material d'aportació segons UNE-EN-449, f) control de preparació de cantells i control de seccions de soldadura,
g) inspecció amb liquids penetrants per mostreig segons UNE 14.612.

1 P: COBERTA 0,000 0,000 0,000 0,000

2 plaques ancoratge 2,000

3 Subtotal S 2,000

4 * imprevistos 1,000

3,000 235,97 707,91

TOTAL    01 .07             CONTROL DE QUALITAT                 7.438,40

Obra 01 PRESSUPOST 1608 PAU VILA

Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 H00001 PA Compliment de totes les mesures contingudes l'estudi de Seguretat i Salut del projecte i desenvolupades en el Pla de
Seguretat redactat pel constructor

1 1,000 1,000

1,000 17.258,9 17.258,93

TOTAL    01 .08             SEGURETAT I SALUT                 17.258,93

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST
Data: 15/12/16 Pàg.: 1

NIVELL 5: Título 5 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 5 01.03.03.01.01  ESCOMESA, COMPTADOR 0,00

Título 5 01.03.03.01.02  DISTRIBUCIÓ AIGUA 2.612,82

Titol 4 01.03.03.01  AIGUA FREDA 2.612,82

Título 5 01.03.03.02.01  DISTRIBUCIÓ AIGUA 1.995,10

Titol 4 01.03.03.02   AIGUA CALENTA SANITARIA 1.995,10

Título 5 01.03.05.01.01  XARXA SOTERRADA 1.346,59

Título 5 01.03.05.01.02   DESGUASSOS APARELLS SANITARIS 1.795,49

Título 5 01.03.05.01.03  SEPARADOR DE GREIXOS 744,13

Titol 4 01.03.05.01  AIGÜES FECALS 3.886,21

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.494,13

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.03.01.03  UNITATS TERMINALS I CLIMATITZADORS 9.944,39

Titol 4 01.03.01.04  DISTRIBUCIÓ D'AIRE 6.549,69

Titol 4 01.03.01.05  ELEMENTS DE CONTROL 3.904,15

Titol 4 01.03.01.07  VENTILACIONS I EXTRACCIONS 3.369,19

Titol 3 01.03.01  CLIMATITZACIÓ 23.767,42

euros

Reforma i ampliació escola Pau Vila
Parets del Vallès

RESUM DE PRESSUPOST
Data: 15/12/16 Pàg.: 2

Titol 4 01.03.03.01  AIGUA FREDA 2.612,82

Titol 4 01.03.03.02   AIGUA CALENTA SANITARIA 1.995,10

Titol 3 01.03.03  FONTANERIA I SANITARIS 4.607,92

Titol 4 01.03.05.01  AIGÜES FECALS 3.886,21

Titol 3 01.03.05  SANEJAMENT 3.886,21

Titol 4 01.04.07.01  ENLLUMENAT INTERIOR 19.534,43

Titol 4 01.04.07.02  ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 2.664,93

Titol 4 01.04.07.03  CONTROL IL·LUMINACIÓ 1.176,13

Titol 3 01.04.07  IL·LUMINACIÓ 23.375,49

Titol 4 01.04.08.02  QUADRE ELÈCTRICS 4.113,05

Titol 4 01.04.08.03  XARXA INTERIOR 777,18

Titol 4 01.04.08.04  CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPAL 6.898,81

Titol 3 01.04.08  ELECTRICITAT 11.789,04

Titol 4 01.04.10.01  EXTINTORS 602,80

Titol 4 01.04.10.02  XARXA BIE'S 1.200,24

Titol 4 01.04.10.03  POLSADORS I ALARMES 2.793,73

Titol 4 01.04.10.04  SENYALITZACIÓ 192,48

Titol 4 01.04.10.05  DETECCIÓ DE GAS 293,48

euros
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RESUM DE PRESSUPOST
Data: 15/12/16 Pàg.: 3

Titol 4 01.04.10.06  EXTINCIÓ CO2 CUINA 60,06

Titol 3 01.04.10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 5.142,79

Titol 4 01.05.13.SA  ESCOMESA AIGUA 835,99

Titol 4 01.05.13.SE  ESCOMESA ELECTRICA 1.950,64

Titol 4 01.05.13.SG  ESCOMESA GAS 916,80

Titol 4 01.05.13.SS  SANEJAMENT 731,49

Titol 4 01.05.13.SX  ESPECIALS 2.925,95

Titol 3 01.05.13  ESCOMESES I SUBMINISTRAMENT 7.360,87

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
79.929,74

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  ENDERROCS 3.432,16

Titol 3 01.01.02  RAM DE PALETA 19.505,75

Titol 3 01.01.03  PAVIMENTS I REVESTIMENTS 17.714,09

Titol 3 01.01.04  FUSTERIA 5.574,31

Titol 3 01.01.05  SANITARIS I AIXETES 4.198,83

Titol 3 01.01.06  PINTURA 2.001,77

Capítol 01.01  REFORMA 52.426,91

Titol 3 01.02.01  ENDERROCS 4.614,23

Titol 3 01.02.02  MOVIMENT DE TERRES 4.969,57

Titol 3 01.02.03  FONAMENTS I MURS 21.704,77

Titol 3 01.02.04  SANEJAMENT 5.585,37

Titol 3 01.02.05  ESTRUCTURA FORMIGO 47.126,65

Titol 3 01.02.06  ESTRUCTURA FUSTA 40.487,83

Titol 3 01.02.07  RAM DE PALETA 46.774,81

Titol 3 01.02.08  PAVIMENTS I REVESTIMENTS 44.540,98

euros

Reforma i ampliació escola Pau Vila
Parets del Vallès

RESUM DE PRESSUPOST
Data: 15/12/16 Pàg.: 4

Titol 3 01.02.09  IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 35.894,26

Titol 3 01.02.10  COBERTA 24.363,91

Titol 3 01.02.11  FUSTERIA 23.066,05

Titol 3 01.02.12  PINTURA 5.892,62

Capítol 01.02  AMPLIACIÓ 305.021,05

Titol 3 01.03.01  CLIMATITZACIÓ 23.767,42

Titol 3 01.03.03  FONTANERIA I SANITARIS 4.607,92

Titol 3 01.03.05  SANEJAMENT 3.886,21

Titol 3 01.03.06  GAS 3.450,72

Capítol 01.03  INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES 35.712,27

Titol 3 01.04.07  IL·LUMINACIÓ 23.375,49

Titol 3 01.04.08  ELECTRICITAT 11.789,04

Titol 3 01.04.10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 5.142,79

Capítol 01.04  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I ESPECIALS 40.307,32

Titol 3 01.05.13  ESCOMESES I SUBMINISTRAMENT 7.360,87

Capítol 01.05  INSTAL.LACIONS COMUNS 7.360,87

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
440.828,42

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros



Reforma i ampliació escola Pau Vila
Parets del Vallès

RESUM DE PRESSUPOST
Data: 15/12/16 Pàg.: 5

Capítol 01.01  REFORMA 52.426,91

Capítol 01.02  AMPLIACIÓ 305.021,05

Capítol 01.03  INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES 35.712,27

Capítol 01.04  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES I ESPECIALS 40.307,32

Capítol 01.05  INSTAL.LACIONS COMUNS 7.360,87

Capítol 01.06  GESTIO DE RESIDUS 5.412,90

Capítol 01.07  CONTROL DE QUALITAT 7.438,40

Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 17.258,93

Obra 01 Pressupost 1608 PAU VILA 470.938,65

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
470.938,65

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1608 PAU VILA 470.938,65

470.938,65

euros



Reforma i ampliació escola Pau Vila

Parets del Vallès

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ............................................................................. 470.938,65

Subtotal 470.938,65

13,00 % Despeses generals SOBRE 470.938,65................................................................................................ 61.222,02

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 470.938,65.................................................................................................... 28.256,32

21,00 % IVA SOBRE 560.416,99......................................................................................................................... 117.687,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 678.104,56

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS SETANTA-VUIT MIL  CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS )

Ramon Calonge i Vallbona. Arquitecte

Parets del Vallès. Desembre 2016
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Ø400Ø500 Ø350 Ø250
650x300

650x300

650x300
Ø400

CONNEXIÓ A CONDUCTE

EXISTENT D'EXTRACCIÓ DE
CAMPANA DE FUMS Ø400

Ø150 Ø150

Ø300

DN50 = 2'

Ø150

650x300

Baixant

RETORN PER PLENUM

SOTA CAIXA ESCENARI

(DINS CAMBRA D'AIRE)

650x300

Ø200

Ø150
200x150

Ø300

Ø150

Ø150Ø200

Ø300

T

200x150

tb01tb01tb01tb01tb01tb01tb01tb01tb01tb01

Ø200

300
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PLANTA BAIXA

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

REIXA VERTICAL D'IMPULSIÓ

REIXA VERTICAL DE RETORN

BOCA EXTRACCIÓ

TERMOSTAT AMBIENTT

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm.
2.400

1200x475

r01

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm.
1.200

700x475

r02

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm.
200

500X250

r03

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

FRANCE AIR
BSA-125

mm.
130

Ø173

r04

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E-TAE

mm.
300

400x150

r06

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

EUROCLIMA
E - RAER

mm.
2.400

2.000x250

r07

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

FRANCE AIR
BSA-100

mm.
80

Ø143

r05

m³/h
MODEL
MARCA

CABAL
POT. ELEC.

MÀQUINA Nº

MODELO
MARCA

kW

MAGATZEM 3-4
v01

TD-350/100-125 S.E.
SOLER & PALAU

200
0,01

v01

m³/h
MODEL
MARCA

CABAL
POT. ELEC.

MÀQUINA Nº

MODELO
MARCA

kW

VESTUARIS, REBOST I SALA M
v02

TD-1300/250 S.E.
SOLER & PALAU

1.200
0,023

v02

EXTRACTOR EN LINIA

SIMBOLS I.C.02CLIMATITZACIO

CONDUCTE D' EXTRACCIO

CONDUCTE DE RENOVACIO

CONDUCTE D'IMPULSIO

CONDUCTE DE RETORN

CONDUCTE RECTANGULAR

CONDUCTE CIRCULAR

mm.c.d.a.

kW
kWCONSUM vimp

CONSUM vret

MODEL
MARCA
CLIM Nº
POSICIÓ

Frig/h BATERIA

m³/h
PRESIÓ
SECCIONS

Kcal/h BATERIA
Kcal/h LOCAL

25+10
2.400

CTA - 2
SERVOCLIMA

01

1,10
1,10

cl01 GIMNÀS

UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE AMB
RECUPERADOR DE CALOR

REIXA HORITZONTAL IMP./RET.

TAMANY

MARCA
MODEL
CABAL MÀXIM m3/h

SCHAKO
WDA 87

mm.
220

Ø87/250

tb01



CONNEXIÓ A INSTAL·LACIÓ
EXISTENT ØPP63.

AF: ØPP63

AF: ØPP63

AF: ØPP63
AC: ØPP20

AF: ØPP16

AF: ØPP16

AF: ØPP16

AF: ØPP50
AC: ØPP40

AF: ØPP50
AC: ØPP32

AF: ØPP63
AC: ØPP25

AF: Ø
PP20

AC: Ø
PP20

AF: Ø
PP20

AC: Ø
PP20

AF: Ø
PP20

AC: Ø
PP20

AF: Ø
PP20

AC: Ø
PP20

AF: Ø
PP20

AC: Ø
PP20

AF: ØPP16
AC: ØPP16

AF: ØPP16

AF: ØPP20
AC: ØPP20

AF: ØPP16
AC: ØPP16AF: ØPP20

AC: ØPP20

AF: ØPP16

AF: ØPP16

AF: ØPP16
AC: ØPP16

AF: ØPP16

AF: ØPP20
AC: ØPP20

AF: ØPP16
AC: ØPP16

AF: ØPP20
AC: ØPP20

AF: ØPP20
AC: ØPP20AF: ØPP40

AC: ØPP25

AF: ØPP16
AC: ØPP16

AF: ØPP20
AC: ØPP16

AF: ØPP25
AC: ØPP25

AF: ØPP25
AC: ØPP25

AF: ØPP25
AC: ØPP25

AF: ØPP40
AC: ØPP25

AF: ØPP40
AC: ØPP32

AF: ØPP16
AC: ØPP16

AF: ØPP20
AC: ØPP16

AC: ØPP40

AF: ØPP50
AC: ØPP40

AC: ØPP40

AF: ØPP50

AC: ØPP50

AF: ØPP40
AC: ØPP32

AC: ØPP40
AF: ØPP50

AF: ØPP50
AC: ØPP32

AC: ØPP50

AF: ØPP50

CONNEXIÓ A INSTAL·LACIÓ
SOLAR.

VEURE ESQUEMA DE

PRODUCCIÓ ACS.
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PLANTA BAIXA

FONTANERIA

PUNT DE CONSUM

VÀLVULA DE PAS

MUNTANT

BAIXANT

CANONADA AIGUA FREDA

CANONADA A.C.S

MONOCOMANDAMENT

SIMBOLS I.F.01LAMPISTERIA

CANONADES

Ø 35

Ø 28

Ø 54

Ø 80

Ø 63

Ø 42

Ø 100

Ø 5"

Ø 8"

Ø 6"

Ø 12"

Ø 10"

Ø 50

Ø 40

Ø 75

Ø 90

Ø 63

Ø 110

Ø 5"

Ø 4"

Ø 1"

Ø 3"

Ø 2"

Ø 5"

Ø 4"

Ø 1 1/4"

Ø 2 1/2"

Ø 1 1/2"

Ø 8"

Ø 6"

Ø 12"

Ø 10"

Ø 6"

Ø 8"

Ø 12"

Ø 10"

Ø 8"

Ø 12"

Ø 10"

Ø 180

Ø 160

Ø 125

Ø 50

Ø 90

Ø 75

Ø 63

Ø 40

Ø 32

Ø 15

Ø 22

Ø 18

Ø 20

Ø 32

Ø 25

Ø 1/2"

Ø 3/4"

Ø 5/8"

Ø 16

Ø 25

Ø 20

POLIET.ACER POLIPROP.COURE

TAULA EQUIVALENCIA DE DIAMETRES

PP DN50

PP DN20

PP DN20

POLIPROP.

PP DN32

PP DN20

PP DN25

PP DN25

PP DN25

PP DN25

PP DN25

PP DN25

PP DN20

RENTAVAIXELLES

SAFAREIG

ABOCADOR

BOCA DE REG

INODOR AMB CISTERNA

INODOR AMB FLUXOR

URINARI AMB FLUXOR

APARELL

BANYERA

RENTAMANS

URINARI

RENTADORA

BIDET

FREGAPLATS

SIMBOLS I.F.03

CONNEXIONS APARELLS

DUTXAPP DN20

PP DN25



VESTIDORS

BANYS

CUINA

AF: ØPP63 AF: ØPP63

AF: ØPP63
AC: ØPP16

AF: ØPP63
AC: ØPP25

AF: ØPP50
AC: ØPP32

AF: ØPP50
AC: ØPP40

AF: ØPP20
AC: ØPP20

AF: ØPP20
AC: ØPP20

AF: ØPP20
AC: ØPP20

AF: ØPP20
AC: ØPP20

AF: ØPP20
AC: ØPP20

AF: ØPP16

AF: ØPP40
AC: ØPP32

AF: ØPP40
AC: ØPP32

AF: ØPP25
AC: ØPP25

AF: ØPP20
AC: ØPP16 AF: ØPP16

AF: ØPP20
AC: ØPP16

AF: ØPP16
AC: ØPP16

AF: ØPP20
AC: ØPP16

AF: ØPP16
AC: ØPP16

AF: ØPP25
AC: ØPP25

AF: ØPP25
AC: ØPP25

AF: ØPP25
AC: ØPP25

AF: ØPP16
AC: ØPP16

AF: ØPP20AF: ØPP16
AC: ØPP16

AF: ØPP16
AC: ØPP16

AF: ØPP20AF: ØPP16
AC: ØPP16

VESTIDOR 1

AF: ØPP16
AC: ØPP16

AF: ØPP20AF: ØPP16
AC: ØPP16

VESTIDOR 2 BANY

AF: ØPP16

AC: ØPP50

AC: ØPP40

AC: ØPP40

AF: ØPP40
AC: ØPP32

AF: ØPP40
AC: ØPP25

CONNEXIÓ A INSTAL·LACIÓ
EXISTENT ØPP63.

CONNEXIÓ A INSTAL·LACIÓ
SOLAR.

VEURE ESQUEMA DE

PRODUCCIÓ ACS.

AF: ØPP50AF: ØPP50
AC: ØPP40

ac02
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PLANTA BAIXA

FONTANERIA



ac01ac01

ve01
ACS

Ø 2' (6,40 m³/h)

Ø 2' (5,10 m³/h)

Ø 1' 1/4" (1,30 m³/h)

PPØ50

PPØ50

Ø1"

Ø1"

SIMBOLS I.S.01ACS SOLAR

VALVULA TRES VIES MOTORITZADA

COMPTADOR

VALVULA DE SEGURETAT

VALVULA DE PAS

VALVULA DE RETENCIO

CANONADA IMPULSIÓ PRIMARI SOLAR

CANONADA A.C.S.

CANONADA AIGUA FREDA

CANONADA RETORN PRIMARI SOLAR 

MUNTANT

BAIXANT

CONDUCTO GAS

SIMBOLS I.S.01ACS SOLAR

M

ESMORTEIDOR

TERMOMETRE

MANOMETRE

FILTRE D'AIGUA

PURGADOR

DISSIPADOR

ACUMULADOR

CAPTADOR SOLAR

kWCONSUM ELECTRIC

L
kW

ACUMULADOR No

POTENCIA

POSICIO
MARCA
MODEL
CAPACITAT 1500

-

LOGALUX ER W500
BURDERUS

SOLAR
1ac01

ve 01 VAS EXPANSIÓ

LOGASOL SKR 10 CPC
BURDERUS

SOLAR
ve 01

MODEL
MARCA
POSICIO
CAPTADOR SOLAR

-kcal/h

VAS D'EXPANSIÓ 50 L
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PLANTA BAIXA

SOLAR



cs016xcs016x

cs016x cs016x

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"Ø3/4"

Ø3/4"

Ø3/4"

Ø3/4"

Ø1"

Ø3/4"

Ø3/4"

Ø1"

Ø1"
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PLANTA BAIXA

SOLAR

SIMBOLS I.S.01ACS SOLAR

VALVULA TRES VIES MOTORITZADA

COMPTADOR

VALVULA DE SEGURETAT

VALVULA DE PAS

VALVULA DE RETENCIO

CANONADA IMPULSIÓ PRIMARI SOLAR

CANONADA A.C.S.

CANONADA AIGUA FREDA

CANONADA RETORN PRIMARI SOLAR 

MUNTANT

BAIXANT

CONDUCTO GAS

SIMBOLS I.S.01ACS SOLAR

M

ESMORTEIDOR

TERMOMETRE

MANOMETRE

FILTRE D'AIGUA

PURGADOR

DISSIPADOR

ACUMULADOR

CAPTADOR SOLAR

kWCONSUM ELECTRIC

L
kW

ACUMULADOR No

POTENCIA

POSICIO
MARCA
MODEL
CAPACITAT 1500

-

LOGALUX ER W500
BURDERUS

SOLAR
1ac01

ve 01 VAS EXPANSIÓ

LOGASOL SKR 10 CPC
BURDERUS

SOLAR
ve 01

MODEL
MARCA
POSICIO
CAPTADOR SOLAR

-kcal/h

VAS D'EXPANSIÓ 50 L



M

M

M

M

M

Bs01

b02

b7

PRODUCCIÓ ACS

AFS

ACS

NO

NO

NO

NT

NO

NT

7 M3/H ; 20MCDA
BOMBA RECIRCULACIÓ ACS

80ºC

65ºC

60ºC

>50ºC

100kW

A/DE PRODUCCIÓ ACS

A/DE CONSUMS

BUDERUS LOGALUX ER W500
DIPÒSIT SOLAR AMB SERPENTÍ

PRODUCCIÓ SOLAR

50L

omplenatge DN20desconector
comptador

NO

NT

NO

CALDERA

Comptador energia

control solar
control ACS/caldera

50L

VASO DE EXPANSIÓN

a sala tècnica P01

BUDERUS SKR 10 CPC

1.500 L
60ºC

DN20

Integrat a sistema
de control

24 CAPTADORS

BUDERUS B-SOL 100-2

2 1/2''

Ø
 2

''

Ø 2''

Ø 2''

Ø 2''

Ø 2 1/2''

Ø 2 1/2''

Ø 2''

Ø 2''

100kW

UFP - 33H

24 PLAQUES

1'8 - 2

DISIPADOR x 4

BUDERUS LOGALUX ER W500
DIPÒSIT ACS AMB SERPENTÍ

1.500 L
60ºC

Ø 1" Ø 1"

Ø 1"

Ø 1" Ø 1"

Ø 1"

Ø 1"
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PLANTA BAIXA

SOLAR

SIMBOLS I.S.01ACS SOLAR

VALVULA TRES VIES MOTORITZADA

COMPTADOR

VALVULA DE SEGURETAT

VALVULA DE PAS

VALVULA DE RETENCIO

CANONADA IMPULSIÓ PRIMARI SOLAR

CANONADA A.C.S.

CANONADA AIGUA FREDA

CANONADA RETORN PRIMARI SOLAR 

MUNTANT

BAIXANT

CONDUCTO GAS

SIMBOLS I.S.01ACS SOLAR

M

ESMORTEIDOR

TERMOMETRE

MANOMETRE

FILTRE D'AIGUA

PURGADOR

DISSIPADOR

ACUMULADOR

CAPTADOR SOLAR

kWCONSUM ELECTRIC

L
kW

ACUMULADOR No

POTENCIA

POSICIO
MARCA
MODEL
CAPACITAT 1500

-

LOGALUX ER W500
BURDERUS

SOLAR
1ac01

ve 01 VAS EXPANSIÓ

LOGASOL SKR 10 CPC
BURDERUS

SOLAR
ve 01

MODEL
MARCA
POSICIO
CAPTADOR SOLAR

-kcal/h

VAS D'EXPANSIÓ 50 L



Ø200

Ø40

Ø40

Ø40

Ø40

Ø50
Ø50

Ø40

Ø40

 Ø50

Ø50

Ø110

Ø200
Ø63

Ø40

Ø40

Ø63
Ø63

Ø110
Ø110

Ø40

Ø50

PERICÓ 60 X 60 CM AMB

TAPA I TANCAMENT SIFÒNIC

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø90

Ø90

Ø110

Ø40

Ø63

Ø110

Ø40

Ø63

Ø90

Ø40

Ø40

 Ø50

Ø50

CONNEXIÓ A COL·LECTOR

AMB DIÀMETRE EXISTENT.

PERICÓ 60 X 60 CM AMB

TAPA I TANCAMENT SIFÒNIC

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø90

Ø90

PROJECTE EXECUTIU
AMPLIACIÓ ESCOLA  PAU VILA AMB GIMNAS I SALA POLIVALENT C/JOAN MANEL IMBER. PARETS DEL VALLÈSCOL·LABORADORS: SONIA FARRÉS, J.PARCERISAS, AIA, J.M.MASANES

ARQUITECTE MUNICIPAL: RAMON CALONGE VALLBONAAJUNTAMENT DE

PARETS DEL VALLÈS

@ e-mail:

INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES

@ web:

DIBUIXAT PER

REVISAT PER

DATA REVISIÓ

NOM DEL FITXER

DATA PROJECTE

* PLÀNOLS VÀLIDS NOMÉS A EFECTES D'INSTAL.LACIONS, TOTS ELS ELEMENTS

S'HAURAN DE REPLANTEJAR EN OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.

aia@aia.cat

www.aia.cat

I-07DESEMBRE 2016NOVEMBRE 2016DIN 3   1:125

PLANTA BAIXA

SANEJAMENT

Ø APARELLØ lts/sgØ

SIMBOLS SANEJAMENT

CONNEXIONS

INODOR AMB CISTERNA

URINARI AMB FLUXOR

1.50110

1.50

1.00

110

50

1.00

0.5030

50

0.7540

0.75

1.00110

40

40 1.00

URINARI

INODOR AMB FLUXOR

BIDET

RENTAPLATS

SAFAREIG

ABOCADOR

RENTADORA

0.7540

40 1.50

RENTAMANS

BANYERA

40 1.50 DUTXA

SANEJAMENTSIMBOLS

COL.LECTOR  FECALS. RECOLLIDA

SOTERRADA.

COL.LECTOR RECOLLIDA PER PARED

BUNERA SIFONICA

PERICO AMB TAPA DE TANCAMENT

SIFÒNIC

BAIXANT FECALS

DERIVACIO INDIVIDUAL AMB SIFÓ



G

2' 1/2"

2'

3/4"
detector gas

3/4"

3/4"

1"

3/4"
G

SIMBOLS I.S.01SANEJAMENT

MUNTANT DE GAS

CALDERA MIXTA A GAS

DETECTOR GAS

VALVULA DE RETENCIO

REGULADOR DE PRESIO

VALVULA DE PAS

PERICO D' ESCOMESA

CANONADA DE COURE

CANALITZACIO SOTA PAVIMENT

COMPTADOR
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PLANTA BAIXA

GAS



vent

cli 2cli 1

vent

h = 2.50

h = 2.50
campana

vent
SQ1_Gimnàs

SQ2_Cuina Existent

F2

F2 F2

F2

F2

F2

F1 F1

F1

F1

F3 F3

F3F3

F4

F4

F4

F4

F5 F5 F5

F6 F6 F6

V1

V2

C1 C2

F7

F7

F7

F7

F7

F8

F8F7

F7F7

F9 F9 F9
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PLANTA BAIXA

ELECTRICITAT

SIMBOLS I.E.01ELECTRICITAT

PRESA TIPÚS SCHUKO  16A (2P+T)

PRESA ESTANCA TIPÚS SCHUKO

PRESA TIPÚS SCHUKO  TRIFASICA CETAC

4 PRESES TIPUS SHUKO 16A

CONNEXIÓ ELÈCTRICA



SQ1_SUBQUADRE GIMNÀS

EMBARRAT ALIMENTACIÓ

5G10 mm2

40A/II

30mA

Tipo AC

16A/II

Curva C

16A/II

Curva C

LIMITADOR

SOBRETENSIONS

TRANSITORIES

20A/IV

Curva C

Limitador

Sobretensions

Transitories Classe III

(Tipus PRD 8)

CONCEPTE 1

CONCEPTE 2

CONCEPTE 3

POTÈNCIA (W)
TENSIÓ (V)

INTENSITAT (A)

SECCIÓ (mm2)

TIPUS DE CABLE RZ1-K(AS) RZ1-K(AS)

F1

FORÇA ÚS GENERAL
HALL ACCÉS

1500 W

230 V

3G4 mm2

ENTRADA

SUBQUADRE GIMNÀS
(SQ1)

Pmax=18.844W

400V

Imax=32A

5G10 mm2

25A/II

30mA

Tipo AC

10A/II

Curva C

C
. 
E

m
e
rg

è
n
ci

a

Seccionador

A2

ENLLUMENAT VESTIDORS

I BANY MINUSVÀLIDS
500 W

230 V

3G2.5mm2/Emer.3G1.5mm2

Manual

10A/II

Curva C

A3

ENLLUMENAT

HALL ACCÉS
300 W

230 V

3G2.5mm2/Emer.3G1.5mm2

RZ1-K(AS) RZ1-K(AS)

C
. 
E

m
e
rg

è
n
ci

a

Seccionador

Manual

40A/II

30mA

Tipo AC

10A/II

Curva C

C
. 
E

m
e
rg

è
n
ci

a

Seccionador

Manual

10A/II

Curva C

10A/II

Curva C

A4

ENLLUM. ACCÉS GIMNÀS
I MAGATZEMS GIMNÀS

250 W

230 V

3G2.5mm2/Emer.3G1.5mm2

10A/II

Curva C

RZ1-K(AS) RZ1-K(AS) RZ1-K(AS) RZ1-K(AS)

A6

ENLLUMENAT 2

GIMNÀS
840 W

230 V

3G2.5mm2

C
. 
E

m
e
rg

è
n
ci

a

Seccionador

Manual

C
. 
E

m
e
rg

è
n
ci

a

Seccionador

Manual

A5

ENLLUMENAT 1

GIMNÀS
840 W

230 V

3G2.5mm2/Emer.3G1.5mm2

A7

ENLLUMENAT

ESCENARI GIMNÀS
410 W

230 V

3G2.5mm2

F2

FORÇA ÚS GENERAL
VESTIDORS-BANY MINUS.

2500 W

230 V

3G4 mm2

RZ1-K(AS)

40A/II

30mA

Tipo AC

16A/II

Curva C

16A/II

Curva C

F3

FORÇA ÚS GENERAL
GIMNÀS
2500 W

230 V

3G4 mm2

RZ1-K(AS)

F5

FORÇA ÚS GENERAL
ESCENARI GIMNÀS

3000 W

230 V

3G4 mm2

RZ1-K(AS)

40A/II

30mA

Tipo AC

16A/II

Curva C

16A/II

Curva C

F4

FORÇA ÚS GENERAL
MAGATZEMS

2500 W

230 V

3G4 mm2

RZ1-K(AS)

F6

FORÇA ÚS GENERAL
ESCENARI GIMNÀS

3000 W

230 V

3G4 mm2

RZ1-K(AS)

RELLOTGE

HORARI

32A/IV

Corba C

V1

EXTRACCIÓ AIRE 
MAGATZEMS

10 W

230 V

3G4 mm

40A/II

30mA

Tipo AC

A1

A2

Guardamotor

0.1-0.16A/IICurva C

FORÇA ÚS GENERAL
ESCENARI GIMNÀS

RZ1-K(AS)

RELLOTGE

HORARI

V2

EXTRACCIÓ AIRE 
MAGATZEMS

10 W

230 V

3G4 mm

A1

A2

Guardamotor

0.1-0.16A/II

RELLOTGE

HORARI

RZ1-K(AS)

A1

A2

A

0

M

A1

A2

A

0

M

40A/IV

300mA

Tipo AC

C1

CLIMATITZADOR GIMNÀS
IMPULSIÓ
1100 W

400 V

5G4 mm2

C3

CLIMATITZADOR GIMNÀS
CONTROL I MANIOBRES

250 W

230 V

3G4 mm2

C2

CLIMATITZADOR GIMNÀS
RETORN

1100 W

400 V

5G4 mm2

Guardamotor

2.5-4A/IV

Guardamotor

2.5-4A/IV
16A/II

Curva C

RZ1-K(AS) RZ1-K(AS) RZ1-K(AS)

40A/II

30mA

Tipo AC

16A/II

Curva C

16A/II

Curva C

RESERVA

FORÇA

230 V

EMBARRAT ALIMENTACIÓ

B1

BOMBA PRIMARI

ENERGIA SOLAR TÈRMICA
200 W

230 V

3G4 mm

40A/II

30mA

Tipo AC

A1

A2

Guardamotor

0.63-1A/II

RZ1-K(AS)

B2

BOMBA

PRODUCCIÓ ACS
60 W

230 V

3G4 mm

A1

A2

Guardamotor

0.16-0.25A/II

RZ1-K(AS)

CENTRALETA CONTROL

ENERGIA SOLAR TÈRMICA
250 W

230 V

3G4 mm2

RZ1-K(AS)

A

0

M

A

0

M
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SQ2_SUBQUADRE CUINA

5G16 mm2

40A/IV

30mA

Tipo AC

16A/IV

Curva C

16A/II

Curva C

LIMITADOR

SOBRETENSIONS

TRANSITORIES

20A/IV

Curva C

Limitador

Sobretensions

Transitories Classe III

(Tipus PRD 8)

CONCEPTE 1

CONCEPTE 2

CONCEPTE 3

POTÈNCIA (W)
TENSIÓ (V)

INTENSITAT (A)

SECCIÓ (mm2)

TIPUS DE CABLE RZ1-K(AS) RZ1-K(AS)

F7

FORÇA ENDOLLS
MAQUINARIA AUXILIAR

5000 W

400 V

5G4 mm2

ENTRADA

SUBQUADRE CUINA

(SQ2)

Pmax=23.555W

400V

Imax=40A

5G16 mm2

25A/II

30mA

Tipo AC

10A/II

Curva C

C
. 

E
m

e
rg

è
n
ci

a

Seccionador

A1

ENLLUMENAT

CUINA

600 W

230 V

3G2.5mm2/Emer.3G1.5mm2

Manual

10A/II

Curva C

A8

ENLLUMENAT

EXTERIOR I S. TÈCNICA
250 W

230 V

3G6mm2/Emer.3G1.5mm2

RZ1-K(AS) RZ1-K(AS)

C
. 

E
m

e
rg

è
n
ci

a

Seccionador

Manual

RZ1-K(AS)

40A/II

30mA

Tipo AC

16A/II

Curva C

16A/II

Curva C

F10

EXTERMINADOR

D'INSECTES

120 W

230 V

3G4 mm2

RZ1-K(AS) RZ1-K(AS)

40A/IV

Corba C

F8

FORÇA ENDOLLS
MAQUINARIA AUXILIAR

2800 W

230 V

3G4 mm2

RZ1-K(AS)

F9

FORÇA ENDOLLS
SALES TÈCNIQUES

1500 W

230 V

3G4 mm2

RESERVA

FORÇA

230 V

40A/II

30mA

Tipo AC

16A/II

Curva C

16A/II

Curva C

F11

TALLADOR

D'HORTALISSES

550 W

230 V

3G4 mm2

40A/II

30mA

Tipo AC

16A/II

Curva C

16A/II

Curva C

F12

CONGELADOR

VERTICAL

135 W

230 V

3G4 mm2

RZ1-K(AS) RZ1-K(AS)

F13

CAMBRA

FRIGORIFICA

1600 W

230 V

3G4 mm2

40A/IV

300mA

Tipo AC

16A/IV

Curva C

16A/II

Curva C

F14

CAMPANA

EXTRACCIÓ FUMS
2960 W

400 V

5G4 mm2

RZ1-K(AS) RZ1-K(AS+)

F15

CAIXA EXTINCIÓ INCENDIS
CAMPANA EXTRACTORA

2880 W

230 V

3G4 mm2

EMBARRAT ALIMENTACIÓ

40A/II

30mA

Tipo AC

16A/II

Curva C

16A/II

Curva C

RESERVA

FORÇA

230 V

RESERVA

FORÇA

230 V

CAIXA EXTINCIÓ INCENDIS
CAMPANA EXTRACTORA

40A/IV

300mA

Tipo AC

20A/IV

Curva C

16A/IV

Curva C

F16

RENTAVAIXELLES

9900 W

400 V

5G4 mm2

RZ1-K(AS) RZ1-K(AS)

F17

TAULA CALENTA

3000W

400 V

5G4 mm2

40A/II

30mA

Tipo AC

16A/II

Curva C

16A/II

Curva C

F18

DESCALCIFICADOR

AUTOMÀTIC
500 W

230 V

3G4 mm2

RZ1-K(AS) RZ1-K(AS)

F19

ESCALFADOR A GAS

250 W

230 V

3G4 mm2

V3

EXTRACCIÓ AIRE 
MAGATZEMS

130 W

230 V

3G4 mm

25A/II

30mA

Tipo AC

A1

A2

Guardamotor

0.4-0.63 A/II

RZ1-K(AS)

RELLOTGE

HORARI

EMBARRAT ALIMENTACIÓ
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A1

A1.1

A1.1

A1.1

A1.1

A1.1

A1.2

A1.3

A1.2

A1

A1

A1.3

A1

A8

A8.4

A8.4

A2 A2

A2.1

A2.1

A2.1

A2.1

A2.2

A2.2

A2.3

A2.3

A2.4

A2.4

A2.6

A2.5
A2.6

A2.5

A2.4

A2.4

A1.1

A1.1

A4

A3

A3

A3

A4

A4

A4

A4

A4.1 A4.1

A4.2 A4.2

A4.3

A4.3

A4.4

A4.4

A4.3

A4.2

A2

A2.7

A2.7
A2.7

A2.7

A3.1

A3.1

A3.1

A3.1A3.1
A3.1

A4

A3.1

A7
A6
A5

A5 A6

A6 A5

A7

A4.5

A4.5

A4.5

A4.5

A3.1

A1.1

A8.5 A8.5

A8.5

A8.5

A2.7

A3.1

A4.1

A3

A7

A7 A7

A7

A5 A6 A5 A6 A5 A6

A6 A5 A6 A5 A6 A5

A5 A5

A5 A5

LLUMENERA SMART [4] 2.0 FL 5L ASIM

GWS4136GS

LLUMENERA ESTANCA, MARCA PHILIPS 

MODEL PACIFIC

LLUMENERA TIPUS DOWNLIGHT, MARCA

LAMP, MODEL KOMBIC 3000WW. 

LLUMENERA D'EMERGÈNCIA, MARCA 
DAISALUX, MODEL HYDRA SUPERFICIE

INTERRUPTOR SIMPLE

DETECTOR DE PRESÈNCIA A PARET

DETECTOR DE PRESÈNCIA A SOSTRE 

SIMBOLS I.E.01ENLLUMENAT

PROTECCIÓ IP- 44

LLUMENERA DE SUPERFICIE, MARCA

DELTALIGHT MODEL SUPERNOVA XS 
260

SIMBOLS I.E.02ENLLUMENAT

PROTECCIÓ IP-42.

INTERRUPTOR COMMUTADOR

360º

LLUMENERA D'EMERGÈNCIA, MARCA 
DAISALUX, MODEL HYDRA ENCASTAT
PROTECCIÓ IP-42.

LLUMENERA LINEAL MARCA LED LINEAR

XPRO MODEL XOOLINE HYDRA WHITE

IP-40.

DAISALUX ZENIT. 2 X 11 W. PROTECCIÓ
PROTECCIÓ IP-42 IK04.
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SISTEMA D'EXTINCIÓ AUTOMÀTICA CUINA
DISPOSA DE POLSADOR MANUAL I VALVULES

DE DETECCIÓ DE FUGA DE GAS, I DISPOSITIUS

DE TALL DEL GAS I ACTIVACIÓ AUTOMATICA
DE L'EXTRACCIÓ

DET

LLAÇ Z6
CUINA

LLAÇ Z8
GYM

Z6

Z6

Z6

Z6 Z6

Z8 Z8

Z8

Z8

Z8

Z8 Z8 Z8 Z8

Z8

Z8

Z8Z8Z8Z8

Z8

Z8

Z8

CONNEXIÓ A CENTRALETA
EXISTENT INCENDIS SITUADA

A RECEPCIÓ.

CONNEXIÓ A

INSTAL·LACIÓ
DE BIES

EXISTENT Ø1
1/4''

 Ø1 1/4'' Ø1 1/4''

 Ø1 1/4''

detector òptic de fums

0
,9

0

2,49

5,86

0
,9

0

2,49

5,86

0
,9

0

0
,9

0

EXTINCIÓ

INCENDIS I.E.2SIMBOLS

EXTINCIÓ

INCENDIS I.E.1SIMBOLS

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS

ARMARI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS PER
EMPOTRAR EN TANCAMENT VERTICAL

CONSTRUIT EN ACER INOXIDABLE O

PLANCHA GALVANITZADA DE 1,2mm.

CONTE MANGUERA DE 25mm I DE 20m DE

LONGITUD, EXTINTOR DE POLS

POLIVALENT ABC DE 6KG AMB EFICACIA,

21A-144B, LLUMENERA D'EMERGÈNCIA,
POLSADOR MANUAL D'ALARMA, SIRENA

INTERIOR D'ALARMA I PICTOGRAMES DE

SENYALETICA.

EXTINTOR DE POLS DE 6KG

D'EFICACIA 27A-183B.

EXTINTOR DE CO2 DE 5KG

D'EFICACIA 55B

CANONADA ALIMENTACIÓ INSTAL·LACIÓ
DE BIES Ø1'' 1/4''.

EXTINTOR DE POLS DE 6KG ENCASTAT

EN ARMARI D'ACER INOXIDABLE

D'EFICACIA 27A-183B.

POLSADOR ATURADA/MARXA SISTEMA

CORTINA BOCA ESCENARI I SENYALS

ACUSTÍQUES I LUMINIQUES.

CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDISDET

ANALÒGICA 

LÍNIA D'ALIMENTACIÓ A CENTRAL DE
DETECCIÓ D'INCENDIS.
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1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA
Versió: 2017 

Número de llicència: 30034 

2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA
Projecte: ESTRUCTURA POLIESPORTIU - AMPLIACIÓ INSTITUT PAU VILA – PARETS DEL VALLÈS 

Clau: PAU VILA 1-2 

3.- NORMES CONSIDERADES
Formigó: EHE-08 

Acers conformats: CTE DB SE-A 

Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 

Foc: CTE DB SI - Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat. 

Categories d'ús

C. Zones d'accés al públic 

G1. Cobertes accessibles únicament per a manteniment. No concomitant amb la resta d'accions 
variables

4.- ACCIONS CONSIDERADES

4.1.- Gravitatòries
Sobrecàrrega d'ús 

Planta 
Categoria

Valor
(kN/m²)

Càrreg.mortes
(kN/m²)

P. COBERTA G1 1.0 2.5 

ESCENARI C 5.0 2.5 

FONAMENTS --- 0.0 0.0 

4.2.- Vent
CTE DB SE-AE 
Codi Tècnic de l'Edificació. 
Document Bàsic Seguretat Estructural - Accions en l'Edificació 

Zona eòlica: C 

Grau d'aspror: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a la 
superfície exposada. El programa obté de forma automàtica aquesta pressió, conforme als criteris del Codi 
Tècnic de l'Edificació DB-SE AE, en funció de la geometria de l'edifici, la zona eòlica i grau d'aspror 
seleccionats, i l'alçada sobre el terreny del punt considerat: 

qe = qb · ce · cp
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On:

qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D. 

ce És el coeficient d'exposició, determinat conforme a les especificacions de l'Annex D.2, en funció del 
grau d'aspror de l'entorn i l'alçada sobre el terreny del punt considerat. 

cp És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.5 de l'apartat 3.3.4, en funció de 
l'esveltesa de l'edifici en el pla paral·lel al vent. 

Vent X Vent Y 

qb

(kN/m²)
esveltesa cp (pressió) cp (succió) esveltesa cp (pressió) cp (succió) 

0.520 0.13 0.70 -0.30 0.29 0.70 -0.32 

Pressió estàtica

Planta Ce (Coef. exposició) 
Vent X 

(kN/m²)
Vent Y 

(kN/m²)

P. COBERTA 1.34 0.695 0.706 

ESCENARI 1.34 0.695 0.706 

Amples de banda

Plantes 
Ample de banda Y 

(m)
Ample de banda X 

(m)

En totes les plantes 14.29 30.84 

No es realitza anàlisi dels efectes de 2n ordre 

Coeficients de Càrregues 

    +X: 0.30            -X:0.70 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

Càrregues de vent

Planta 
Vent +X 

(kN)
Vent -X 

(kN)
Vent Y 
(kN)

P. COBERTA 5.690 -13.276 41.569 

ESCENARI 7.060 -16.473 51.581 

Conforme a l'article 3.3.2., apartat 2 del Document Bàsic AE, s'ha considerat que les forces de vent per 
planta, en cada direcció de l'anàlisi, actuen amb una excentricitat de ±5% de la dimensió màxima de 
l'edifici. 

4.3.- Sisme 

Norma utilitzada: NCSE-02 

Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02 
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Mètode de càlcul: Anàlisi mitjançant espectres de resposta (NCSE-02, 3.6.2) 

4.3.1.- Dades generals de sisme

Caracterització de l'emplaçament      

ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1) ab : 0.040 g

K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1) K : 1.00

Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus III  C :  1,72

Sistema estructural      

Ductilitat (NCSE-02, Taula 3.1): Ductilitat baixa      

: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1) : 5.00 %

Tipus de construcció (NCSE-02, 2.2): Construccions d'importància normal      

Paràmetres de càlcul      

Nombre de modes de vibració que intervenen a l'anàlisi: Automàtic, fins a aconseguir un
percentatge exigit de massa desplaçada (100 %) 

     

Fracció de sobrecàrrega d'ús  : 0.60

Fracció de sobrecàrrega de neu  : 0.50

No es realitza l'anàlisi dels efectes de 2n ordre      

Criteri d'armats a aplicar per ductilitat: Cap      

Direccions d'anàlisis

Acció sísmica segons X 

Acció sísmica segons Y 

Projecció en planta de l'obra 

4.4.- Foc
Dades per planta

Revestiment d'elements de formigó 
Planta R. req. F. Comp. 

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs 

P. COBERTA R 90 - Sense revestiment ignífug Morter de guix 

ESCENARI R 90 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug 
Notes:

- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir 
la seva capacitat portant, expressat en minuts.
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.
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4.5.- Hipòtesi de càrrega
Automàtiques Pes propi 

Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 

Sobrecàrrega (Ús G1) 
Sisme X 
Sisme Y 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

Addicionals Referència Descripció Naturalesa

N 1 NEU Neu 

4.6.- Llistat de càrregues
Càrregues especials introduïdes (en kN, kN/m i kN/m²) 

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

Càrregues mortes Puntual 12.27 (16.06,8.90) 

Càrregues mortes Puntual 12.27 (16.04,15.52) 

Càrregues mortes Puntual 12.10 (33.18,15.53) 

Càrregues mortes Puntual 12.10 (33.11,8.92) 

Càrregues mortes Puntual 45.05 (24.58,5.21) 

Càrregues mortes Puntual 45.05 (24.61,19.18) 

Càrregues mortes Lineal 0.50 (16.02,19.20) (16.02,5.24) 

Càrregues mortes Lineal 0.50 (33.21,5.13) (33.21,19.13) 

Càrregues mortes Lineal trapezial 6.86 - 1.43 (16.20,5.17) (24.69,5.17) 

Càrregues mortes Lineal trapezial 6.86 - 1.43 (24.69,5.17) (33.17,5.17) 

Càrregues mortes Lineal trapezial 6.86 - 1.43 (16.02,19.13) (24.69,19.13) 

Càrregues mortes Lineal trapezial 6.86 - 1.43 (24.69,19.13) (33.17,19.13) 

Sobrecàrrega (Ús G1) Puntual 8.93 (16.09,15.59) 

Sobrecàrrega (Ús G1) Puntual 8.93 (15.96,8.78) 

Sobrecàrrega (Ús G1) Puntual 8.80 (33.13,8.76) 

Sobrecàrrega (Ús G1) Puntual 8.80 (33.14,15.39) 

Sobrecàrrega (Ús G1) Puntual 24.03 (24.76,19.25) 

Sobrecàrrega (Ús G1) Puntual 24.03 (24.55,5.09) 

N 1 Puntual 60.07 (24.77,5.26) 

N 1 Puntual 60.07 (24.57,19.06) 

N 1 Puntual 9.90 (33.10,15.56) 

N 1 Puntual 9.90 (33.30,8.96) 

N 1 Puntual 10.05 (15.97,8.92) 

P. COBERTA 

N 1 Puntual 10.05 (15.97,15.60) 
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N 1 Superficial 1.00 

(16.04,5.15) (16.04,7.73) (16.04,15.52) 
(16.04,19.14) (10.89,19.14) 
(5.15,19.14) (5.15,14.26) (5.15,13.67) 
(10.89,13.67) (10.89,7.73) (10.89,5.15) 

N 1 Superficial 1.00 

(35.69,8.82) (35.69,12.15) 
(35.69,15.47) (35.69,19.14) 
(33.21,19.14) (33.21,15.47) 
(33.21,12.15) (33.21,8.82) (33.21,5.15) 
(35.69,5.15)

5.- ESTATS LÍMIT
E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 

6.- SITUACIONS DE PROJECTE
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 

- Situacions persistents o transitòries

- Amb coeficients de combinació

Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q

- Sense coeficients de combinació

Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q

- Situacions sísmiques

- Amb coeficients de combinació

EGj kj P k A E Qi ai ki

j 1 i 1

G P A Q

- Sense coeficients de combinació

EGj kj P k A E Qi ki

j 1 i 1

G P A Q

- On: 

Gk Acció permanent 

Pk Acció de pretesat 

Qk Acció variable 

AE Acció sísmica 

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 



Llistat de dades de l'obra
ESTRUCTURA POLIESPORTIU - AMPLIACIÓ ESCOLA PAU VILA 
PARETS DEL VALLÈS 

Data: 11/12/16

Pàgina 7 

Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament

AE Coeficient parcial de seguretat de l'acció sísmica 

p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 

6.1.- Coeficients parcials de seguretat ( ) i coeficients de combinació ( )
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08

Persistent o transitòria

Coeficients parcials de seguretat
( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 

Persistent o transitòria (G1)

Coeficients parcials de seguretat
( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Neu (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Sísmica

Coeficients parcials de seguretat
( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notes:
(1) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes dels resultats de
l'anàlisi en cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistent o transitòria

Coeficients parcials de seguretat
( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -

Llistat de dades de l'obra
ESTRUCTURA POLIESPORTIU - AMPLIACIÓ ESCOLA PAU VILA 
PARETS DEL VALLÈS 

Data: 11/12/16

Pàgina 8 

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 

Persistent o transitòria (G1)

Coeficients parcials de seguretat
( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Neu (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Sísmica

Coeficients parcials de seguretat
( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notes:
(1) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes dels resultats de
l'anàlisi en cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.

Tensions sobre el terreny

Característica

Coeficients parcials de seguretat
( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Característica

Coeficients parcials de seguretat
( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sísmica
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Coeficients parcials de seguretat
( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Vent (Q) 

Neu (Q) 

Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 

Desplaçaments

Característica

Coeficients parcials de seguretat
( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Característica

Coeficients parcials de seguretat
( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sísmica

Coeficients parcials de seguretat
( )

Coeficients de combinació ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompanyament ( a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Vent (Q) 

Neu (Q) 

Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 

6.2.- Combinacions
Noms de les hipòtesis

PP Pes propi 

CM Càrregues mortes 

Qa (C) Sobrecàrrega (Ús C. Zones d'accés al públic) 

Qa (G1) Sobrecàrrega (Ús G1. Cobertes accessibles únicament per a manteniment. No concomitant amb la resta d'accions variables)

V(+X exc.+) Vent +X exc.+ 

V(+X exc.-) Vent +X exc.- 
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V(-X exc.+) Vent -X exc.+ 

V(-X exc.-) Vent -X exc.- 

V(+Y exc.+) Vent +Y exc.+ 

V(+Y exc.-) Vent +Y exc.- 

V(-Y exc.+) Vent -Y exc.+ 

V(-Y exc.-) Vent -Y exc.- 

N 1 NEU 

SX Sisme X 

SY Sisme Y 

E.L.U. de ruptura. Formigó

Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY

1 1.000 1.000              

2 1.350 1.350              

3 1.000 1.000 1.500             

4 1.350 1.350 1.500             

5 1.000 1.000   1.500           

6 1.350 1.350   1.500           

7 1.000 1.000 1.050  1.500           

8 1.350 1.350 1.050  1.500           

9 1.000 1.000 1.500  0.900           

10 1.350 1.350 1.500  0.900        

11 1.000 1.000    1.500        

12 1.350 1.350    1.500        

13 1.000 1.000 1.050   1.500        

14 1.350 1.350 1.050   1.500        

15 1.000 1.000 1.500   0.900        

16 1.350 1.350 1.500   0.900        

17 1.000 1.000    1.500       

18 1.350 1.350    1.500       

19 1.000 1.000 1.050   1.500       

20 1.350 1.350 1.050   1.500       

21 1.000 1.000 1.500   0.900       

22 1.350 1.350 1.500   0.900       

23 1.000 1.000    1.500      

24 1.350 1.350    1.500      

25 1.000 1.000 1.050   1.500      

26 1.350 1.350 1.050   1.500      

27 1.000 1.000 1.500   0.900      

28 1.350 1.350 1.500   0.900      

29 1.000 1.000    1.500      

30 1.350 1.350    1.500      

31 1.000 1.000 1.050   1.500      

32 1.350 1.350 1.050   1.500      

33 1.000 1.000 1.500   0.900      

34 1.350 1.350 1.500   0.900      

35 1.000 1.000      1.500      

36 1.350 1.350      1.500      

37 1.000 1.000 1.050     1.500      

38 1.350 1.350 1.050     1.500      

39 1.000 1.000 1.500     0.900      

40 1.350 1.350 1.500     0.900      

41 1.000 1.000      1.500     

42 1.350 1.350      1.500     

43 1.000 1.000 1.050     1.500     

44 1.350 1.350 1.050     1.500     

45 1.000 1.000 1.500     0.900     

46 1.350 1.350 1.500     0.900     

47 1.000 1.000      1.500    

48 1.350 1.350      1.500    

49 1.000 1.000 1.050     1.500    

50 1.350 1.350 1.050     1.500    

51 1.000 1.000 1.500     0.900    

52 1.350 1.350 1.500     0.900    

53 1.000 1.000    1.500   

54 1.350 1.350    1.500   

55 1.000 1.000 1.050     1.500   

56 1.350 1.350 1.050     1.500   

57 1.000 1.000   0.900  1.500   

58 1.350 1.350   0.900  1.500   

59 1.000 1.000 1.050  0.900    1.500   

60 1.350 1.350 1.050  0.900    1.500   

61 1.000 1.000    0.900  1.500   

62 1.350 1.350    0.900  1.500   

63 1.000 1.000 1.050   0.900    1.500   



Llistat de dades de l'obra
ESTRUCTURA POLIESPORTIU - AMPLIACIÓ ESCOLA PAU VILA 
PARETS DEL VALLÈS 

Data: 11/12/16

Pàgina 11 

64 1.350 1.350 1.050   0.900    1.500   

65 1.000 1.000    0.900  1.500   

66 1.350 1.350    0.900  1.500   

67 1.000 1.000 1.050   0.900   1.500   

68 1.350 1.350 1.050   0.900   1.500   

69 1.000 1.000    0.900  1.500   

70 1.350 1.350    0.900  1.500   

71 1.000 1.000 1.050   0.900  1.500   

72 1.350 1.350 1.050   0.900  1.500   

73 1.000 1.000    0.900  1.500   

74 1.350 1.350    0.900  1.500   

75 1.000 1.000 1.050   0.900  1.500   

76 1.350 1.350 1.050   0.900  1.500   

77 1.000 1.000    0.900  1.500   

78 1.350 1.350    0.900  1.500   

79 1.000 1.000 1.050     0.900  1.500   

80 1.350 1.350 1.050     0.900  1.500   

81 1.000 1.000      0.900  1.500   

82 1.350 1.350      0.900  1.500   

83 1.000 1.000 1.050     0.900  1.500   

84 1.350 1.350 1.050     0.900  1.500   

85 1.000 1.000    0.900 1.500   

86 1.350 1.350    0.900 1.500   

87 1.000 1.000 1.050     0.900 1.500   

88 1.350 1.350 1.050     0.900 1.500   

89 1.000 1.000 1.500     0.750   

90 1.350 1.350 1.500     0.750   

91 1.000 1.000   1.500  0.750   

92 1.350 1.350   1.500  0.750   

93 1.000 1.000 1.050  1.500    0.750   

94 1.350 1.350 1.050  1.500    0.750   

95 1.000 1.000 1.500  0.900    0.750   

96 1.350 1.350 1.500  0.900    0.750   

97 1.000 1.000    1.500  0.750   

98 1.350 1.350    1.500  0.750   

99 1.000 1.000 1.050   1.500    0.750   

100 1.350 1.350 1.050   1.500  0.750   

101 1.000 1.000 1.500   0.900  0.750   

102 1.350 1.350 1.500   0.900  0.750   

103 1.000 1.000    1.500  0.750   

104 1.350 1.350    1.500  0.750   

105 1.000 1.000 1.050   1.500  0.750   

106 1.350 1.350 1.050   1.500  0.750   

107 1.000 1.000 1.500   0.900  0.750   

108 1.350 1.350 1.500   0.900  0.750   

109 1.000 1.000    1.500  0.750   

110 1.350 1.350    1.500  0.750   

111 1.000 1.000 1.050   1.500  0.750   

112 1.350 1.350 1.050   1.500  0.750   

113 1.000 1.000 1.500   0.900  0.750   

114 1.350 1.350 1.500   0.900  0.750   

115 1.000 1.000    1.500  0.750   

116 1.350 1.350    1.500  0.750   

117 1.000 1.000 1.050   1.500  0.750   

118 1.350 1.350 1.050   1.500  0.750   

119 1.000 1.000 1.500   0.900  0.750   

120 1.350 1.350 1.500   0.900  0.750   

121 1.000 1.000    1.500  0.750   

122 1.350 1.350    1.500  0.750   

123 1.000 1.000 1.050   1.500  0.750   

124 1.350 1.350 1.050   1.500  0.750   

125 1.000 1.000 1.500   0.900  0.750   

126 1.350 1.350 1.500   0.900  0.750   

127 1.000 1.000    1.500  0.750   

128 1.350 1.350    1.500  0.750   

129 1.000 1.000 1.050   1.500  0.750   

130 1.350 1.350 1.050   1.500  0.750   

131 1.000 1.000 1.500   0.900  0.750   

132 1.350 1.350 1.500   0.900  0.750   

133 1.000 1.000    1.500 0.750   

134 1.350 1.350    1.500 0.750   

135 1.000 1.000 1.050   1.500 0.750   

136 1.350 1.350 1.050   1.500 0.750   

137 1.000 1.000 1.500   0.900 0.750   

138 1.350 1.350 1.500   0.900 0.750   

139 1.000 1.000  1.500     

140 1.350 1.350  1.500     

141 1.000 1.000     -0.300 -1.000 

142 1.000 1.000 0.600    -0.300 -1.000 

143 1.000 1.000     0.300 -1.000 
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144 1.000 1.000 0.600    0.300 -1.000 

145 1.000 1.000     -1.000 -0.300 

146 1.000 1.000 0.600    -1.000 -0.300 

147 1.000 1.000     -1.000 0.300 

148 1.000 1.000 0.600    -1.000 0.300 

149 1.000 1.000     0.300 1.000 

150 1.000 1.000 0.600    0.300 1.000 

151 1.000 1.000     -0.300 1.000 

152 1.000 1.000 0.600    -0.300 1.000 

153 1.000 1.000     1.000 0.300 

154 1.000 1.000 0.600    1.000 0.300 

155 1.000 1.000     1.000 -0.300 

156 1.000 1.000 0.600    1.000 -0.300 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY

1 1.000 1.000              

2 1.600 1.600              

3 1.000 1.000 1.600             

4 1.600 1.600 1.600             

5 1.000 1.000   1.600           

6 1.600 1.600   1.600           

7 1.000 1.000 1.120  1.600           

8 1.600 1.600 1.120  1.600           

9 1.000 1.000 1.600  0.960           

10 1.600 1.600 1.600  0.960        

11 1.000 1.000    1.600        

12 1.600 1.600    1.600        

13 1.000 1.000 1.120   1.600        

14 1.600 1.600 1.120   1.600        

15 1.000 1.000 1.600   0.960        

16 1.600 1.600 1.600   0.960        

17 1.000 1.000    1.600       

18 1.600 1.600    1.600       

19 1.000 1.000 1.120   1.600       

20 1.600 1.600 1.120   1.600       

21 1.000 1.000 1.600   0.960       

22 1.600 1.600 1.600   0.960       

23 1.000 1.000    1.600      

24 1.600 1.600    1.600      

25 1.000 1.000 1.120   1.600      

26 1.600 1.600 1.120   1.600      

27 1.000 1.000 1.600   0.960      

28 1.600 1.600 1.600   0.960      

29 1.000 1.000    1.600      

30 1.600 1.600    1.600      

31 1.000 1.000 1.120   1.600      

32 1.600 1.600 1.120   1.600      

33 1.000 1.000 1.600   0.960      

34 1.600 1.600 1.600   0.960      

35 1.000 1.000      1.600      

36 1.600 1.600      1.600      

37 1.000 1.000 1.120     1.600      

38 1.600 1.600 1.120     1.600      

39 1.000 1.000 1.600     0.960      

40 1.600 1.600 1.600     0.960      

41 1.000 1.000      1.600     

42 1.600 1.600      1.600     

43 1.000 1.000 1.120     1.600     

44 1.600 1.600 1.120     1.600     

45 1.000 1.000 1.600     0.960     

46 1.600 1.600 1.600     0.960     

47 1.000 1.000      1.600    

48 1.600 1.600      1.600    

49 1.000 1.000 1.120     1.600    

50 1.600 1.600 1.120     1.600    

51 1.000 1.000 1.600     0.960    

52 1.600 1.600 1.600     0.960    

53 1.000 1.000    1.600   

54 1.600 1.600    1.600   

55 1.000 1.000 1.120     1.600   

56 1.600 1.600 1.120     1.600   

57 1.000 1.000   0.960  1.600   

58 1.600 1.600   0.960  1.600   

59 1.000 1.000 1.120  0.960    1.600   

60 1.600 1.600 1.120  0.960    1.600   

61 1.000 1.000    0.960  1.600   

62 1.600 1.600    0.960  1.600   
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63 1.000 1.000 1.120   0.960    1.600   

64 1.600 1.600 1.120   0.960    1.600   

65 1.000 1.000    0.960  1.600   

66 1.600 1.600    0.960  1.600   

67 1.000 1.000 1.120   0.960   1.600   

68 1.600 1.600 1.120   0.960   1.600   

69 1.000 1.000    0.960  1.600   

70 1.600 1.600    0.960  1.600   

71 1.000 1.000 1.120   0.960  1.600   

72 1.600 1.600 1.120   0.960  1.600   

73 1.000 1.000    0.960  1.600   

74 1.600 1.600    0.960  1.600   

75 1.000 1.000 1.120   0.960  1.600   

76 1.600 1.600 1.120   0.960  1.600   

77 1.000 1.000    0.960  1.600   

78 1.600 1.600    0.960  1.600   

79 1.000 1.000 1.120     0.960  1.600   

80 1.600 1.600 1.120     0.960  1.600   

81 1.000 1.000      0.960  1.600   

82 1.600 1.600      0.960  1.600   

83 1.000 1.000 1.120     0.960  1.600   

84 1.600 1.600 1.120     0.960  1.600   

85 1.000 1.000    0.960 1.600   

86 1.600 1.600    0.960 1.600   

87 1.000 1.000 1.120     0.960 1.600   

88 1.600 1.600 1.120     0.960 1.600   

89 1.000 1.000 1.600     0.800   

90 1.600 1.600 1.600     0.800   

91 1.000 1.000   1.600  0.800   

92 1.600 1.600   1.600  0.800   

93 1.000 1.000 1.120  1.600    0.800   

94 1.600 1.600 1.120  1.600    0.800   

95 1.000 1.000 1.600  0.960    0.800   

96 1.600 1.600 1.600  0.960    0.800   

97 1.000 1.000    1.600  0.800   

98 1.600 1.600    1.600  0.800   

99 1.000 1.000 1.120   1.600    0.800   

100 1.600 1.600 1.120   1.600  0.800   

101 1.000 1.000 1.600   0.960  0.800   

102 1.600 1.600 1.600   0.960  0.800   

103 1.000 1.000    1.600  0.800   

104 1.600 1.600    1.600  0.800   

105 1.000 1.000 1.120   1.600  0.800   

106 1.600 1.600 1.120   1.600  0.800   

107 1.000 1.000 1.600   0.960  0.800   

108 1.600 1.600 1.600   0.960  0.800   

109 1.000 1.000    1.600  0.800   

110 1.600 1.600    1.600  0.800   

111 1.000 1.000 1.120   1.600  0.800   

112 1.600 1.600 1.120   1.600  0.800   

113 1.000 1.000 1.600   0.960  0.800   

114 1.600 1.600 1.600   0.960  0.800   

115 1.000 1.000    1.600  0.800   

116 1.600 1.600    1.600  0.800   

117 1.000 1.000 1.120   1.600  0.800   

118 1.600 1.600 1.120   1.600  0.800   

119 1.000 1.000 1.600   0.960  0.800   

120 1.600 1.600 1.600   0.960  0.800   

121 1.000 1.000    1.600  0.800   

122 1.600 1.600    1.600  0.800   

123 1.000 1.000 1.120   1.600  0.800   

124 1.600 1.600 1.120   1.600  0.800   

125 1.000 1.000 1.600   0.960  0.800   

126 1.600 1.600 1.600   0.960  0.800   

127 1.000 1.000    1.600  0.800   

128 1.600 1.600    1.600  0.800   

129 1.000 1.000 1.120   1.600  0.800   

130 1.600 1.600 1.120   1.600  0.800   

131 1.000 1.000 1.600   0.960  0.800   

132 1.600 1.600 1.600   0.960  0.800   

133 1.000 1.000    1.600 0.800   

134 1.600 1.600    1.600 0.800   

135 1.000 1.000 1.120   1.600 0.800   

136 1.600 1.600 1.120   1.600 0.800   

137 1.000 1.000 1.600   0.960 0.800   

138 1.600 1.600 1.600   0.960 0.800   

139 1.000 1.000  1.600     

140 1.600 1.600  1.600     

141 1.000 1.000     -0.300 -1.000 

142 1.000 1.000 0.600    -0.300 -1.000 
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143 1.000 1.000     0.300 -1.000 

144 1.000 1.000 0.600    0.300 -1.000 

145 1.000 1.000     -1.000 -0.300 

146 1.000 1.000 0.600    -1.000 -0.300 

147 1.000 1.000     -1.000 0.300 

148 1.000 1.000 0.600    -1.000 0.300 

149 1.000 1.000     0.300 1.000 

150 1.000 1.000 0.600    0.300 1.000 

151 1.000 1.000     -0.300 1.000 

152 1.000 1.000 0.600    -0.300 1.000 

153 1.000 1.000     1.000 0.300 

154 1.000 1.000 0.600    1.000 0.300 

155 1.000 1.000     1.000 -0.300 

156 1.000 1.000 0.600    1.000 -0.300 

Tensions sobre el terreny

Desplaçaments

Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY

1 1.000 1.000              

2 1.000 1.000 1.000             

3 1.000 1.000   1.000           

4 1.000 1.000 1.000  1.000           

5 1.000 1.000    1.000          

6 1.000 1.000 1.000   1.000          

7 1.000 1.000    1.000         

8 1.000 1.000 1.000   1.000         

9 1.000 1.000      1.000        

10 1.000 1.000 1.000   1.000      

11 1.000 1.000    1.000      

12 1.000 1.000 1.000   1.000      

13 1.000 1.000      1.000      

14 1.000 1.000 1.000     1.000      

15 1.000 1.000      1.000     

16 1.000 1.000 1.000     1.000     

17 1.000 1.000      1.000    

18 1.000 1.000 1.000     1.000    

19 1.000 1.000    1.000   

20 1.000 1.000 1.000     1.000   

21 1.000 1.000   1.000  1.000   

22 1.000 1.000 1.000  1.000    1.000   

23 1.000 1.000    1.000  1.000   

24 1.000 1.000 1.000   1.000    1.000   

25 1.000 1.000    1.000  1.000   

26 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000   

27 1.000 1.000    1.000  1.000   

28 1.000 1.000 1.000   1.000  1.000   

29 1.000 1.000    1.000  1.000   

30 1.000 1.000 1.000   1.000  1.000   

31 1.000 1.000    1.000  1.000   

32 1.000 1.000 1.000     1.000  1.000   

33 1.000 1.000      1.000  1.000   

34 1.000 1.000 1.000     1.000  1.000   

35 1.000 1.000    1.000 1.000   

36 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000   

37 1.000 1.000  1.000        

38 1.000 1.000  1.000 1.000        

39 1.000 1.000  1.000  1.000        

40 1.000 1.000  1.000  1.000       

41 1.000 1.000  1.000  1.000      

42 1.000 1.000  1.000  1.000      

43 1.000 1.000  1.000    1.000      

44 1.000 1.000  1.000    1.000     

45 1.000 1.000  1.000    1.000    

46 1.000 1.000  1.000  1.000   

47 1.000 1.000  1.000 1.000  1.000   

48 1.000 1.000  1.000  1.000  1.000   

49 1.000 1.000  1.000  1.000  1.000   

50 1.000 1.000  1.000  1.000  1.000   

51 1.000 1.000  1.000  1.000  1.000   

52 1.000 1.000  1.000  1.000  1.000   

53 1.000 1.000  1.000    1.000  1.000   

54 1.000 1.000  1.000  1.000 1.000   

55 1.000 1.000        -1.000  

56 1.000 1.000 1.000       -1.000  

57 1.000 1.000        1.000  

58 1.000 1.000 1.000       1.000  

59 1.000 1.000         -1.000 
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60 1.000 1.000 1.000        -1.000 

61 1.000 1.000         1.000 

62 1.000 1.000 1.000        1.000 

7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES
Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota

2 P. COBERTA 2 P. COBERTA 3.82 4.13

1 ESCENARI 1 ESCENARI 0.92 0.31

0 FONAMENTS -0.61

8.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS

8.1.- Pilars
GI: grup inicial 

GF: grup final 

Ang: angle del pilar en graus sexagesimals 

Dades dels pilars 
Referència Coord(P.Fix) GI- GF Vinculació exterior Ang. Punt fix Cantell de recolzament 

P1 (  6.55, 14.26) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 

P2 (  6.55, 19.14) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.60 

P3 ( 10.74,  5.00) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.60 

P4 ( 10.74, 14.26) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.90 

P5 ( 10.74, 19.29) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.65 

P6 ( 12.14,  7.73) 0-1 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.60 

P7 ( 16.19,  5.00) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. dre. 0.60 

P8 ( 16.19,  7.88) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.65 

P9 ( 16.19, 15.37) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. dre. 0.60 

P10 ( 16.19, 19.29) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.60 

P11 ( 24.69,  5.00) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.60 

P12 ( 24.69, 19.29) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.60 

P13 ( 33.06,  5.00) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.60 

P14 ( 33.06,  8.82) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.60 

P15 ( 33.06, 12.15) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.60 

P16 ( 33.06, 15.62) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.60 

P17 ( 33.06, 19.29) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.60 

P18 ( 35.84,  5.00) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. dre. 0.60 

P19 ( 35.84,  8.82) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat dreta 0.60 

P20 ( 35.84, 12.15) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat dreta 0.60 

P21 ( 35.84, 15.62) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.60 

P22 ( 35.84, 19.29) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.60 

P23 (  5.00, 14.26) 1-2 Sense vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra  

P24 (  5.00, 19.29) 1-2 Sense vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq.  

P25 ( 10.74,  7.73) 1-2 Sense vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra  
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9.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS 
DE VINCLAMENT PER A CADA PLANTA

Coeficient d'encastament Coeficient de vinclament 
Pilar Planta 

Dimensions 
(cm) Cap Peu X Y

Coeficient de rigidesa axial 

P1, P2, P6 1 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 P3, P4, P5, P14, P16, 
P17, P18, P19, P20, P21,
P22, P15, P13 1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 35x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
P7, P8, P9, P10 

1 35x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 45x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
P11, P12 

1 45x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P23, P24, P25 2 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

10.- LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
  -Tensió admissible en situacions persistents: 0.196 MPa 

  -Tensió admissible en situacions accidentals: 0.294 MPa 

11.- MATERIALS UTILITZATS

11.1.- Formigons

Àrid 
Element Formigó 

fck
(MPa) c

Naturalesa 
Mida màxima 

(mm)

Ec

(MPa)

Bigues i lloses de fonamentació HA-25 25 1.30 a 1.50 Quarsita 20 27264 

Elements de fonamentació HA-25 25 1.30 a 1.50 Quarsita 20 27264 

Forjats HA-25 25 1.30 a 1.50 Quarsita 12 27264 

Pilars i pantalles HA-25 25 1.30 a 1.50 Quarsita 12 27264 

Murs HA-25 25 1.30 a 1.50 Quarsita 12 27264 

11.2.- Acers per element i posició

11.2.1.- Acers en barres

Element Acer
fyk

(MPa) s

Tots B 500 S 500 1.00 a 1.15 

11.2.2.- Acers en perfils

Tipus d'acer para perfils Acer
Límit elàstic

(MPa)
Mòdul d'elasticitat 

(GPa)

Acer conformat  S235 235 210 

Acer laminat  S275 275 210
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1.- DADES GENERALS
Norma: CTE DB SI - Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat. 

Referències: 

- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la 
seva capacitat portant, expressat en minuts. 

- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició. 

- am: distància equivalent a l'eix de les armadures (CTE DB SI - Annex C - Fórmula C.1). 

- amín: distància mínima equivalent a l'eix exigida per la norma per a cada tipus d'element estructural. 

- b: menor dimensió de la secció transversal. 

- bmín: valor mínim de la menor dimensió exigit per la norma. 

- h: espessor de llosa o capa de compressió. 

- hmín: espessor mínim para llosa o capa de compressió exigit per la norma. 

- Paviment mín. nec.: espessor de enrajolat incombustible mínim necessari. 

Comprovacions: 

Generals: 

- Distància equivalent a l'eix: am  amín (s'indica el gruix de revestiment necessari per a complir aquesta 
condició quan sigui necessari). 

- Dimensió mínima: b  bmín.

- Compartimentació: h  hmín (s'indica l'espessor d'enrajolat incombustible necessari per a complir aquesta 
condició quan sigui necessari). 

Particulars: 

- S'han realitzat les comprovacions particulars per a aquells elements estructurals en els que la norma així 
ho exigeixi. 

Dades per planta

Revestiment d'elements de formigó 
Planta R. req. F. Comp. 

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs 

P. COBERTA R 90 - Sense revestiment ignífug Morter de guix 

ESCENARI R 90 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug 

2.- COMPROVACIONS

2.1.- ESCENARI

2.1.1.- Elements de formigó armat

ESCENARI - Pilars - R 90

Refs. Secció Estat

P1 30x30 Cumple 
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P2 30x30 Cumple 

P3 30x30 Cumple 

P4 30x30 Cumple 

P5 30x30 Cumple 

P6 30x30 Cumple 

P7 35x30 Cumple 

P8 35x30 Cumple 

P9 35x30 Cumple 

P10 35x30 Cumple 

P11 45x30 Cumple 

P12 45x30 Cumple 

P14 30x30 Cumple 

P16 30x30 Cumple 

P17 30x30 Cumple 

P18 30x30 Cumple 

P19 30x30 Cumple 

P20 30x30 Cumple 

P21 30x30 Cumple 

P22 30x30 Cumple 

P15 30x30 Cumple 

P13 30x30 Cumple 

ESCENARI - Bigues - R 90

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm)

bmín

(mm)
am

(mm)
amín

(mm) Estat

P25-P6 500x600 150 42 25 Compleix 
1

P6-P8 500x600 150 43 25 Compleix 

P23-P1 500x600 150 45 25 Compleix 
2

P1-P4 500x600 150 39 25 Compleix 

P24-P2 500x600 150 38 25 Compleix 
3

P2-P5 500x600 150 39 25 Compleix 

ESCENARI - Bigues exposades en totes les seves cares - R 90

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm)

hmín

(mm)
Àrea

(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat

P25-P6 500x600 150 300000 45000 Compleix 
1

P6-P8 500x600 150 300000 45000 Compleix 

P23-P1 500x600 150 300000 45000 Compleix 
2

P1-P4 500x600 150 300000 45000 Compleix 

P24-P2 500x600 150 300000 45000 Compleix 
3

P2-P5 500x600 150 300000 45000 Compleix 

2.2.- P. COBERTA

2.2.1.- Elements de formigó armat

P. COBERTA - Pilars - R 90

Refs. Secció Revestiment
M. Guix(1) Estat
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Gruix (mm)

P3 30x30 - Cumple 

P4 30x30 10 Cumple 

P5 30x30 10 Cumple 

P7 35x30 - Cumple 

P8 35x30 10 Cumple 

P9 35x30 - Cumple 

P10 35x30 - Cumple 

P11 45x30 - Cumple 

P12 45x30 - Cumple 

P14 30x30 - Cumple 

P16 30x30 - Cumple 

P17 30x30 - Cumple 

P18 30x30 - Cumple 

P19 30x30 - Cumple 

P20 30x30 - Cumple 

P21 30x30 - Cumple 

P22 30x30 - Cumple 

P23 30x30 10 Cumple 

P24 30x30 10 Cumple 

P25 30x30 10 Cumple 

P15 30x30 - Cumple 

P13 30x30 - Cumple 
Notes:

(1) Morter de guix

P. COBERTA - Bigues - R 90

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm)

bmín

(mm)
am

(mm)
amín

(mm) Estat

P3-P7 300x650 N.P. 42 25 Compleix 

P7-P11 300x650 150 41 28 Compleix 

P11-P13 300x650 150 41 28 Compleix 
1

P13-P18 300x650 N.P. 42 25 Compleix 

2 B0-B1 300x650 N.P. 42 25 Compleix 

<-P4 450x280 N.P. 40 25 Compleix 
3

P4-> 450x280 N.P. 40 25 Compleix 

P24-P5 300x650 N.P. 42 25 Compleix 

P5-P10 300x650 N.P. 41 25 Compleix 

P10-P12 300x650 150 41 28 Compleix 

P12-P17 300x650 150 41 28 Compleix 

4

P17-P22 300x650 N.P. 42 25 Compleix 

B0-P23 300x650 N.P. 42 25 Compleix 
5

P23-P24 300x650 N.P. 42 25 Compleix 

P3-P25 350x650 N.P. 46 25 Compleix 

P25-P4 350x650 N.P. 44 25 Compleix 6

P4-> 350x280 N.P. 41 25 Compleix 

P7-P8 350x800 N.P. 44 25 Compleix 7

P8-P9 350x800 N.P. 42 25 Compleix 
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P9-P10 350x800 N.P. 44 25 Compleix 

P13-P14 300x650 N.P. 42 25 Compleix 

P14-P15 300x650 N.P. 42 25 Compleix 

P15-P16 300x650 N.P. 42 25 Compleix 
8

P16-P17 300x650 N.P. 42 25 Compleix 

P18-P19 300x650 N.P. 42 25 Compleix 

P19-P20 300x650 N.P. 42 25 Compleix 

P20-P21 300x650 N.P. 42 25 Compleix 
9

P21-P22 300x650 N.P. 42 25 Compleix 
Notes:

N.P.: No procedeix.

P. COBERTA - Bigues exposades en totes les seves cares - R 90

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm)

hmín

(mm)
Àrea

(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estat

P7-P11 300x650 150 195000 45000 Compleix 
1

P11-P13 300x650 150 195000 45000 Compleix 

P10-P12 300x650 150 195000 45000 Compleix 
4

P12-P17 300x650 150 195000 45000 Compleix 

P. COBERTA - Lloses massisses - R 90

Pany Cantell 
(mm)

am

(mm)
amín

(mm) Estat

L1 280 30 25 Compleix 

L2 180 30 25 Compleix 
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I D E N T I F I C A C I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  

Municipi: PARETS DEL VALLÈS – BARCELONA     -   POLIESPORTIU AMPLIACIÓ ESCOLA PAU VILA 

Número de plantes sobre rasant:  PLANTA BAIXA 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  

Moderada Normal  X Especial  Classificació de l’edifici en 
funció de la seva importància:

(Apartat 1.2.2) 
Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04 ab / g = 0.04

Acceleració de càlcul ac:
(Només en edificis d’importància 

normal o especial i amb �b

0,04g)

Coeficient del tipus de sòl C: (3)

S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 

ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres.
C =

30

e·C ii = 1.72

Coeficient d’amplificació del terreny S      Coeficient de risc 

Edificis d’importància normal 

= 1,0

X Si · ab 0,1 g S = C / 1,25

Si 0,1 g < · ab < 0,4 g S = 
25,1

C
 + 3,33 · ( ·

g
ab  – 0,1) · (1 – 

25,1

C
)Coeficient de risc 

Edificis d’importància 

especial = 1,3 Si 0,4 g  . ab S = 1,0 S = 1.376

(4) ac / g = S ·  · ab / g = 0.055

Tipus d’estructura: (1) (4)
Coberta plana amb llosa massissa amb pilars de formigó armat . Coberta inclinada de jàsseres i biguetes de fusta. 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 

Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02 

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02 

0,04 g ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02 x
 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que: 

- Es disposi d’una estructura de pòrtics travats
(4)

, amb característiques de resistència i rigidesa similars en les 
dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 

- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables. 

En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul �c  0,08g   

ab 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 

ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02. 

S’ha tingut en compte aquesta norma a fi i efecte de complir amb els nivells de seguretat que es requereix en aquest tipus 
d’edificació. Tot i que l’estructura principal està formada per pòrtics travats en totes dues direccions, donat que la coberta 
de fusta és una estructura articulada, s’ha considerat oportú aplicar la norma i així donar els nivells de seguretat 
corresponents a la totalitat de la construcció. 

 Barcelona, desembre de 2016                                                                                         Arquitecte/a

Notes: 

1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g �b < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim, i cascuna d’elles d’una altura no 

superior a 20 vegades el gruix del mur. I si �b 0,12g en tindran, com a màxim, 2. (apartat 1.2.3 y 4.4.1) 

2) Quan ab 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 

3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben travats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben travats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02, apartat 1.2.3). 
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1. Dades generals de l’estructura

ESTRUCTURA POLIESPORTIU – AMPLIACIÓ ESCOLA PAU VILA 

SITUACIÓ: C. JOAN MANEL IMBER, PARETS DEL VALLÈS, BARCELONA 
SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

2. Dades geomètriques de grups i plantes

Planta 
Altura lliure 

(m)
Altura inclòs forjat

(m)
Cota
(m)

P. COBERTA (llosa 28 cm) 4,00 4,28 +3,85 

P. COBERTA (llosa 18 cm) 4,00 4,18 +3,85 

3. Dades forjats 

Planta Tipus de forjat
Cantell forjat 

(cm)
Pes zona cassetons 

(kN/m2)

Pes zona 
massissa 
(kN/m2)

P. COBERTA Llosa massissa 28 --- 7,00 

P. COBERTA Llosa massissa 18 --- 4,50 

4. Comprovació apuntalaments encofrats

La Instrucció de Formigó Estructural EHE-08, en l’article 68.2 estableix que els forjats amb pes propi 
superior a 5 kN/m2 o bé amb puntals d’altura superior a 3,50 m, caldrà justificar el tipus de puntal a 
col·locar. En l’obra, segons la taula anterior, el nou forjat supera el pes propi. 
Per comprovar els puntals que caldrà col·locar en cadascun dels casos, es parteix de la base d’utilitzar un 
sistema patentat i de mercat de solvència contrastada, com són els encofrats Peri. Aquesta empresa té 
totalment tabulats, segons el sistema i elements escollits per encofrar, las capacitats resistents dels seus 
puntals, per tant la justificació de l’apuntalament a dur a terme en l’execució d’aquesta estructura, es 
basarà en els plantejaments i dades utilitzades per aquesta empresa. 

Sistema adoptat d’encofrat SKYDECK amb capçal de caiguda SFK, biga longitudinal SLT 225, panells SDP 
150 i puntals PEP 20 i MULTIPROP. 
Aquest sistema estableix una quadricula de puntals de 2,30 x 1,50 m, amb les bigues longitudinals cada 
1,50 m. 

La càrrega a suportar en els puntals serà: 

P. Coberta (llosa 28 cm) 

Pes propi encofrat:     g= 0,20 kN/m2

Pes propi forjat:         b= 7,00 kN/m2

Càrrega dinàmica:                                 p= 0,20 x 7,00 = 1,40 kN/m2                  1,50  p  5 kN/m2

                                 P= 1,50 kN/m2

Càrrega total:             q= 0,20 + 7,00 + 0,90 x 1,50 = 8,55 kN/m2

Càrrega per puntal:     2,30 m x 1,50 m x 8,55 kN/m2 = 29,50 kN 

Segons taula de PERI 

Nivell +3,85 (4,00): 
Puntal PEP 20-500 amb una longitud d’estesa màxima de 4,00-0,40 = 3,60 m, amb el tub exterior en la 
part inferior suporta una càrrega de 35,00 kN > 29,50 kN. 
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P. Coberta (llosa 18 cm) 

Pes propi encofrat:     g= 0,20 kN/m2

Pes propi forjat:         b= 4,50 kN/m2

Càrrega dinàmica:                                 p= 0,20 x 4,50 = 0,90 kN/m2                  1,50  p  5 kN/m2

                                 P= 1,50 kN/m2

Càrrega total:             q= 0,20 + 4,50 + 0,90 x 1,50 = 6,05 kN/m2

Càrrega per puntal:     2,30 m x 1,50 m x 6,05 kN/m2 = 20,87 kN 

Segons taula de PERI 

Nivell +3,85 (4,00): 
Puntal PEP 20-400 amb una longitud d’estesa màxima de 4,00-0,40 = 3,60 m, amb el tub exterior en la 
part inferior suporta una càrrega de 26,10 kN > 20,87 kN. 



SKYDECK
Con cabezal de caída SFK, 
Viga longitudinal SLT 225, SLT 150 

Viga longitudinal SLT 225 Viga longitudinal SLT 150
Luz entre apoyos de 

paneles c 1,50 m 
Luz entre apoyos de 

paneles c 0,75 m 
Luz entre apoyos de 

paneles c 1,50 m 
Luz entre apoyos de 

paneles c 0,75 m 
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puntales [kN] 
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línea**
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apunta-
lamiento 
interme-
dio SSk

Con
apunta-
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0,14 5,19 17,9  7  9,0  7  12,1  7      

0,16 5,71 19,7  7  9,8  7  13,3  7      

0,18 6,23 21,5  7  10,7  7  14,5  7      

0,20 6,75 23,3  7  11,6  7  15,7  7      

0,22 7,27 25,1  7  12,5  7  16,9  7      

0,24 7,79 26,9  7  13,4  7  18,1  7      

0,26 8,31 28,7  7  14,3  7  19,3  7      

0,28 8,83 30,5  7  15,2  7  20,5  7      

0,30 9,40 32,4 17,8 7 7 16,2  7  21,9  7      

0,35 10,94 37,7 20,8 6 7 18,9  7  25,4  7      

0,40 12,47 43,0 23,7 6 6 21,5  7  29,0  6      

0,45 14,01  26,6  6 24,2  7  32,6  6      

0,48 14,93  28,3  6 25,7  7  34,7  6      

0,50 15,54     26,8  7      18,1  7  

0,55 17,07     29,5  7      19,8  7  

0,60 18,61     32,1 19,3 7 7     21,6  7  

0,65 20,14     34,7 20,8 6 7     23,4  7  

0,70 21,68     37,4 22,4 6 7     25,2  7  

0,75 23,21     40,0 24,0 6 7     27,0  7  

0,80 24,74     42,7 25,6 6 7     28,8  7  

0,85 26,28      27,2  7     30,5  6  

0,90 27,81      28,8  7     32,3  6  

0,95 29,35      30,4  6     34,1  6  

*  Carga según DIN 4421 : 

    Peso propio                  g = 0,20 kN/m
2

    Peso del hormigón       b = 26 kN/m
3

 x d (m)
    Carga dinámica            p = 0,20 x b 

                                         1,5  p  5,0 kN/m
2

    Carga total                    q = g + b + 0,9 x p 

** Nivelación según DIN 18202,  
    presupone una nivelación correcta. 

    Para determinar la carga sobre puntales puede utilizarse la longitud 

    de extensión efectiva del puntal. La longitud de extensión exacta del 

    puntal utilizando el cabezal de caída SKYDECK es: 

    Altura del ambiente menos 0,41 m. 
    Cuando la carga sobre el puntal supera los 33,3 kN puede prescindirse 
    de atornillar (2 tornillos M 12x40 mm, tuerca DIN 601) el cabezal de 
    caída solo utilizando puntales para losas MULTIPROP. 

                                                                                                                               

Puntales
PEP 20

Cargas máximas admitidas sobre puntales [kN] según ensayo tipo

      

PEP 20 N 260* 
L = 1,51 – 2,60 m 

PEP 20-300 
PEP 20 N 300* 
L = 1,71 – 3,00 m 

PEP 20-350 
PEP 20 N 350* 
L = 1,96 – 3,50 m 

PEP 20-400 
PEP 20 G 410* 
L = 2,21 – 4,00 m 

PEP 20-500 

L = 2,71 – 5,00 m Longitud 
extendido 

[m] 
Tubo exterior 

abajo
Tubo interior 

abajo
Tubo exterior 

abajo
Tubo interior 

abajo
Tubo exterior 

abajo
Tubo interior 

abajo
Tubo exterior 

abajo
Tubo interior 

abajo
Tubo exterior 

abajo
Tubo interior 

abajo

1,60 35,0 35,0         

1,70 35,0 35,0         

1,80 35,0 35,0 35,0 35,0       

1,90 35,0 35,0 35,0 35,0   

2,00 33,5 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0     

2,10 31,9 35,0 32,2 35,0 35,0 35,0     

2,20 30,9 35,0 30,5 35,0 35,0 35,0     

2,30 29,8 35,0 29,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0   

2,40 28,6 35,0 27,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0   

2,50 27,1 32,9 26,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0   

2,60 24,8 29,4 26,1 35,0 33,8 35,0 35,0 35,0   

2,70  24,9 31,7 32,4 35,0 35,0 35,0   

2,80  23,3 28,5 31,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

2,90  21,6 25,7 30,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

3,00  20,0 23,2 29,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

3,10   27,5 34,6 33,6 35,0 35,0 35,0 

3,20   25,7 31,5 32,5 35,0 35,0 35,0 

3,30   24,1 28,8 31,2 35,0 35,0 35,0 

3,40   22,4 26,4 29,6 35,0 35,0 35,0 

3,50   20,7 24,1 27,8 33,9 35,0 35,0 

3,60     26,1 31,2 35,0 35,0 

3,70    24,5 28,9 35,0 35,0 

3,80    23,0 26,8 35,0 35,0 

3,90    21,6 24,8 35,0 35,0 

4,00    20,1 22,8 34,2 35,0 

4,10      32,3 35,0 

4,20      30,6 35,0 

4,30      28,9 34,0 

4,40      27,4 31,9 

4,50      26,0 29,9 

4,60      24,6 28,1 

4,70      23,4 26,4 

4,80      22,1 24,9 

4,90      20,9 23,4 

5,00      20,0 21,8 

Todos los puntales PEP 20 corresponden a la norma DIN EN 1065, clase D.  
La carga máxima admitida para todo el rango de extensión es de mínimo 20 kN.

Todos los PEP 20 fijados con cabezal de caída o UNIPORTAL a las mesas PERI tienen  
una carga máxima admitida de 30 kN para todo el rango de extensión.  

*El uso del puntal con el tubo interior abajo solo es posible con mesas de  
encofrado PERI o SKYDECK (cabeza atornillada).
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viga o panel.
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I t ineraris  ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

-  Amplada:  1,20 m 
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud 
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas  

  

- Alçada:   2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)  

- Canvis de direcció:   no es contempla (amplada pas 1,20 m)   

- Amplada:  0,90 m 

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

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un cercle de  1,20 m. 

PARÀMETRES      
GENERALS 

- Amplada:  0,90 m 

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

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un 1,20 m  

- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure  

un cercle de 1,50m.  
 

 

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

   

 - Paviment: és no lliscant  
- Paviment:  grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1) 

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

   

   
- Pendent:  4% (longitudinal) 

 2% (transversal) 
   

   
- Senyalització dels itineraris accessibles: 

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

   

 

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

 
 

- Alçada:   2,00 m   

-  Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal 

1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la 
porta)  

 

 

- Amplada:   0,80 m 
- Alçada:    2,00 m 

- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure  

un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat 
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior  
de la cabina de l’ascensor) 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Amplada:   

 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m 
- Alçada:   2,00 m 

- Espai lliure de gir: 
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.  
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).  
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió  
o palanca. 

 

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

 

  

PORTES 
garantiran 

- Portes de vidre:  

* tindran un sòcol inferior  0,30m d’alçada, llevat de que  
el vidre sigui de seguretat. 

* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada 

  0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color. 

 
- Portes de vidre: 

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

 

  

 

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

 

 - No inclou cap tram d’escala. 
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 

mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm. 

GRAONS  

- Accés a l’edifici:  
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o  
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.   

  

 

 - Accés a l’edifici: 
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només 

s’admet l’existència d’un graó, d’alçada  12cm, a l’entrada de l’edifici.   

 

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte 1608 Pau Vila



Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat (no habi tatge)  DB SUA /  D135/95  

3/5

D
E

C
R

E
T

 1
3

5
/1

9
9

5
 “

C
o

d
i 

d
’a

c
c

e
s

s
ib

il
it

a
t”

 i
 C

T
E

 D
B

 S
U

A
 “

S
e

g
u

r
e

ta
t 

d
’u

ti
li

tz
a

c
ió

 i
 a

c
c

e
s

s
ib

il
it

a
t”

  
ju

lio
l 
d
e
 2

0
1

0
  

  
O

fi
c
in

a
 C

o
n

s
u

lt
o

ra
 T

è
c
n

ic
a
. 
C

O
A

C
 

 
 
 
 

I t ineraris  ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- longitudinal:  12% 

 10% 

 8% 

 trams < 3m de llargada 

 trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 

- longitudinal:  10% 

 8% 

4< p  6%

 trams < 3m de llargada 

 trams < 6m de llargada 
trams < 9m de llargada 

- Pendents  

- transversal:  S’admet   2% en rampes exteriors 

 - Pendents  

- transversal:  2%  

 

 

- Pendents - longitudinal:   12% per a trams  10 m de llargada 

- transversal: s’admet  2% en rampes exteriors 

- Trams: - La llargada de cada tram és  20 m. 

- En la unió de trams de diferent pendent  
es col·loquen replans intermedis. 

- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha  
un replà de 1,50 m de llargada mínima.   

 - Trams: 
 
 

 

- llargada màxima tram  9 m. 

- amplada  1,20m 
- rectes o amb radi de curvatura  30m 

- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície 
horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la 
rampa 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

RAMPES 

- Barreres 
 protecció,  
 Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats 
- Passamans:  

situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb  
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub  

rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm dels  
paraments verticals. 

- Element de protecció lateral: es disposa 

longitudinalment amb una alçària  10 cm per  
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i 
bastons) 

 

 - Barreres de 
protecció,  
Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb: 

p  6% i desnivell > 18,5cm. 

   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -
1,10m, i 

   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m 

   * trams de rampa de l > 3m  prolongació   
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 

   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, 
separats del parament  0,04m i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma 

- Elements de protecció lateral: per als costats 
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell > 

18,5cm i amb una alçària  10 cm 

 

- Barreres
 protecció, 
 Passamans
 i 
Elements 
protectors:

- Passamà:   com a mínim a un costat 
- El passamà  està situat a una alçada entre  

0,90 i 0,95 m. 

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat (no habi tatge)  DB SUA /  D135/95  
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- Dimensions 
cabina 

- sentit d’accés  1,40 m 

- sentit perpendicular  1,10 m 

- Dimensions 
cabina: 

- Su  1000m2
 (exclosa planta accés) 

  *1 porta o 2 enfrontades  1,00 x 1,25m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 

- Su > 1000m2
 (exclosa planta accés) 

  *1 porta o 2 enfrontades  1,10 x 1,40m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 

 - Dimensions
  cabina: 

 

- sentit d’accés  1,20 m 

- sentit perpendicular  0,90 m 

- superfície  1,20 m2 

- Portes - de la cabina: són automàtiques 

- del recinte: són automàtiques 

- amplada:  0,80 m. 

- davant de les portes es pot inscriure un  

1,50 m. 

 

- Paràmetres generals:  

  Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “A���������d�d � ��� �������r�� d� 

��r������ ��������d� ��r����� ��� d��������d�d”. 

 

 - Portes: - de la cabina: són automàtiques 

- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 

- amplada:  0,80 m. 

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

- Botoneres: 
 

 

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

- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

 - Botoneres: - Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “A���������d�d � 

��� �������r�� d� ��r������ ��������d� ��r����� ��� 

d��������d�d”. 
 

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

    

    

- Passamans: 

 

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

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

 - Passamans: 

 

- Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “A���������d�d � 

��� �������r�� d� ��r������ ��������d� ��r����� ��� 

d��������d�d”. 

    

ASCENSOR 

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

 - Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA 

- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic 
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i 
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la 
cabina) 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  

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

EDIFICIS D’ÚS DOCENT 
Data 17/12/2010 

A
M

B
IT

  Edifici, establiment o zona destinada a docència, en qualsevol dels seus nivells: escoles infantils, centres d’ensenyament primari, 
secundari, universitari o formació professional. 

Els establiment docents que no tinguin la característica pròpia (activitat en aules d’elevada ocupació) s’assimilaran a altres usos.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

E
N

T
O

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm 

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m

2

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix  1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m. 

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

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

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

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h  15m h  28m h > 28m 

Estructura general R-120 R-60 R-90 R-120 

En escales protegides   R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

�������� d���d����d����� 
 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els 
seus suports 

  R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes) 

  R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

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

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis 

  EI-120 

F
A

Ç
A

N
E

S
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales
protegides o passadissos 
protegits.

EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle  format pel pla de les 
façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 
façana quan tingui més de 18 m d’alçada.

C
O

B
E

R
T

E
S

 

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

Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  
Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 

Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 
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Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

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

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 

L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
Zones d’allotjament (dormitoris) de S > 500 m

2

Zones d’usos subsidiaris: 
o R���d������ H�������� (en tot cas) 
o Adm�����r���� ��� C�m�r����  > 500 m² 
o ������� C����rr����� i ocupació > 500 persones 
o A��r��m��� > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

S  4000 m² (8000 m
2
 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 

Excepcions:
Establiment  500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús R���d������ H��������� 

Sense limitació de superfície en una sola planta i/o en �����r� d� r��� m���m.

Requeriments a garantir en funció de: 

 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)

 situació de plantes sobre rasant o 
plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h 15m 15  h 28m h > 28m 

Elements separadors de sectors 
(1)

 EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

S����r d� r��� m���m
(2)

 no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors 
 EI2 � - C5, � es la meitat del temps de r���������� �� ��� demanat a la paret a la que es trobi, o 

be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i especialment 
protegida 

Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència 
Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m

2
 a cada planta

- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes

Finestres o forats en façana 

Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle  de façanes: 

  (
o
) 0 45 60 90 135 180 

D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

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

Tots els accessos seran per portes E 30, o per ��������� d���d����d�����amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat �������� d���d����d����� en accessos a recintes de risc especial. 

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa r���������� �� ��� exigible a l’element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la r���������� �� ��� del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm

2
.

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

L
O

C
A

L
S

 D
E

 R
IS

C
 

E
S

P
E

C
IA

L

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 

Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 

Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1
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2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

T
E

R
IA

L
S

 D
E

 
R

E
V

E
S

T
IM

E
N

T
 

En recintes protegits 

Terres                       CFL-s1 

Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 

Terres                        EFL

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

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

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

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

O
C

U
P

A
C

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

 1 persona / 1,5 m
2
 en aules ( excepte escoles infantils). 

 1 persona / 2 m
2
 en aules d’escoles infantils i sales lectura de biblioteques.

 1 persona / 3 m
2
 en lavabos de planta 

 1 persona / 5 m² en locals diferents a l’aula (laboratori, taller, gimnàs, sala de dibuix, etc.) 
 1 persona / 10 m² en el conjunt de la planta o de l’edifici. 
 1 persona / 40 m² en arxius i magatzems. 

����� d��������� ������
 Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 

màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m
2

/ persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50). 

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts. 

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

P
O

R
T

E
S

 
P

A
S

S
O

S
 Dimensionat 

 Capacitat: A  P / 200 
 Amplada   0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques han d’assegurar que en cas de fallada resten obertes. 

PASSADISSOS I RAMPES  

 Capacitat: A  P / 200  
 Amplada  1 m  (0.80 m si P  10 persones 

habituals) 

Passadís protegit 
 P  3 S + 200 A 
 Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en 

escoles infantils i centres de primària) (0.80 
m si P  10 persones, usuaris habituals) 

 Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12% 
Excepcions per a itineraris accessibles:

Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 

Pendent rampa  10%  8%  6% 

E
S

C
A

L
E

S
 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h  14 m Per h  28 m S’admet en tot cas 

A  P / 160 E  3 S + 160 As

Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 

                                                 1,00 si P 100 persones  
                                                 1,10 si P >100 persones 

Evacuació ascendent 
Per h  2.80 m 

Per P  100 fins h  6 m 
S’admet en tot cas 
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A  P / (160 – 10 h) E  3 S + 160 As

Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 

                                                 1,00 si P 100 persones  
                                                 1,10 si P >100 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana 
Des de zones de circulació. 
Espai lliure  0,5 m 

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

 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 
 En escoles infantils i centres de primària o secundària no es permeten tramades corbes. 

Esglaons
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm  2C + H  700 mm 
H  280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm (170 mm en infantil, 
primària i secundària) 
           Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                      (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

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

ESCALES Capacitat: A  P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

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

 sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per �������� d���d����d�����.

Altura ascendent màxima 

 1m per escola infantil i ensenyament primari fins a sortida de planta 
 2m per escola infantil i ensenyament primari fins espai exterior segur 
 Per altres, 4m fins sortida de planta i 6m fins espai exterior segur 

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis. 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 

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

1 sortida 

- Ocupació  100 persones  
    (en escoles infantils, primària i secundaria < 50 alumnes) 
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m 
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d’una sortida 

Recorreguts d’evacuació: 
- En plantes d’infantil i primària <35 m (*43,7m). 
- En espais a l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, 
cobertes...)< 75 m. 
- En altres: < 50m (* 62,5m). 
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida 

Més d’una sortida d’edifici 
- Quan  calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació  25m   (* 31,2m) 
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Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins ��r��d� d��d����� (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m

2

- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:2003 1:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons 

UNE 23035-3:2003 

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

Senyalització itineraris accessibles

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d’Accessibilitat per a la mobilitat). 

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE 
REFUGI”. 

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

Evacuació

- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 
- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

Itineraris accessibles
La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un 
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

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

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi 
- Per Sc > 5000 m

2
.

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

Alarma 
(3)

 Per Sc > 1000 m
2
.

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors 
(4)

1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m
2
 i 10000 m

2
 . 

1 hidrant més per cada 10000 m
2
 més o fracció.  

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

Extintors 
Capacitat
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial 

(5)

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades 
- Per Sc > 2000 m

2
  (BIE-25) 

- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 
- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada  50kW 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Control de fums d’incendi En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència 
(6)

Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)

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

Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

Notes:

(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim. 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q 40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q 50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur. 
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(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua.
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt. 
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 

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

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.

100<V 200 m
3
 200<V 400 m

3
 V>400 m

3

Magatzem de residus 5<S 15 m² 15<S 30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 

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

20<P 30 kW 30<P 50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S 100 m² 100<S 200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P 200 kW 200<P 600 kW P>600 kW 

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

En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P 400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S 3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 

o
C

En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300
o
C

- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P 2520 kVA 
P 630 kVA 

2520<P 4000 kVA 
630<P 1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada. 
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HSCTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 

“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny
 (1)

  Ks (cm/s)  10
-2 10

-5
<Ks<10

-2
 10

-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua 
(2)

Alta Mitja Baixa 

TERRES

Coeficient de permeabilitat del terreny 
(1)

  Ks (cm/s) > 10  10
-5 Grau d’impermeabilitat

Presència d’aigua 
(2)

Alta Mitja Baixa 
(4)

FAÇANES 

Zona Pluviomètrica 
(5)

I II III IV V Grau d’impermeabilitat 

Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C 
(7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn 
(6)

E0 E1

COBERTES

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

2

3

1608 Pau Vila

HSCTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 

En funció del sistema de 
recollida municipal  

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis
d’altres usos 

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 ✔

1608 Pau Vila



Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin 
de manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió 
de l’aire viciat pels contaminants. 

Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de 
la combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

Admissió d’aire 
de  l’espai exterior
(1)

Extracció de 

l’aire viciat (2)

Extracció mecànica per a  bafs 

i contaminants de la cocció (2)

o bé 

o bé 

o bé 

1608 Pau Vila

✔

✔

HSCTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 

Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà. 

 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació. 

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens.

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública

Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació

Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa: Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat

Cabals
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s urinaris amb cisterna 

q  0,05l/s “pileta” de rentamans 

q  0,10l/s rentamans, bidet, inodor 

q  0,15l/s urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada

q  0,20l/s dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q  0,25l/s rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q  0,30l/s banyera  1,40m, aigüera no domèstica 

q  0,60l/s rentadora industrial (8kg)

Aigua Calenta (ACS) 

q  0,03l/s   “pileta de rentamans

q  0,065l/s rentamans, bidet 

q  0,10l/s   dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q  0,15l/s   banyera < 1,40m rentadora domèstica

q  0,20l/s   banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q  0,40l/s   rentadora industrial (8kg)

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS: Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge)

Dimensions dels locals Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats)

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars)

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m 

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1608 Pau Vila



HSCTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus. 

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics.

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.

Dimensionat Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures.

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.

✔

✔

✔

✔

✔

1608 Pau Vila









Documents i Projectes complementaris 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 1444,88 722,44

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 1444,88 t 722,44 m3

no si

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 25,315 0,512 11,938

formigó 170101 0,084 31,525 0,062 12,610

petris 170107 0,052 10,478 0,082 6,549

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 67,32 t 0,7544 31,10 m3

Codificació res Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 34,2389 0,0896 35,7080

obra de fàbrica 170102 0,0150 14,6045 0,0407 16,2255

formigó 170101 0,0320 14,5367 0,0261 10,3851

petris 170107 0,0020 3,1335 0,0118 4,7042

guixos 170802 0,0039 1,5655 0,0097 3,8750

altres 0,0010 0,3987 0,0013 0,5183

   embalatges 0,0380 1,7011 0,0285 11,3738

fustes 170201 0,0285 0,4812 0,0045 1,7940

plàstics 170203 0,0061 0,6299 0,0104 4,1261

paper i cartró 170904 0,0030 0,3309 0,0119 4,7361

metalls 170407 0,0004 0,2591 0,0018 0,7176

totals de construcció 35,94 t 47,08 m3

- altres

-

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Residus que contenen PCB

Reforma i ampliacio escola Pau Vila

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar

especificar -

-
Terres contaminades

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Carrer Joan Manel Imbert 39

Parets del Vallès

si

Comarca : Vallès

totals d'enderroc 

és residu

Residus de construcció

1
 /

 6
  

R
E
S
ID

U
S
  

E
n

d
e

rr
o

c
,R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i
 A

m
p

lia
c

ió
  

  
  

  
O

fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 

C
o

l·
le

g
i 
d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

  
fe

b
re

r 
d

e
 2

0
1
1
. 

V
4
  

 (
 F

o
n

t:
 

"G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l 
D

e
c

re
t 

2
0
1
/1

9
9
4
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E
- 

IT
E
C

"
 )

si
si
si
si
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 866,928
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 866,928

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 46,06

Maons, teules i ceràmics 40 39,92

Metalls 2 0,26

Fusta 1 0,48

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,33

Paper i cartró 0,50 0,33

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no si

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-A

5.-

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra

en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                        

no no especial

no no especial

no no especial

no inert

no no especial

no inert

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

(m
3
)

0,00

666,93

0,00

0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
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200,00 666,930,00

R.D. 105/2008

no no especial

si especial



-

-

si

tipus de residu
Terres i runa construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

2,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m

3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 2,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 666,93

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 31,04 -

Maons i ceràmics 38,02 -

Petris barrejats 15,19 227,87

Metalls 0,97 -

Fusta 2,42 36,33

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 5,57 -

Paper i cartró 6,39 -

Guixos i no especials 5,93 88,96

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

353,16

Elements Auxiliars

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

163,99 3.862,34 6.336,35

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

10.716,84

31,97 25,57

- 29,65

11,14 27,85 22,28

-

12,79

-

Transport: entre 5-8 €/m3
(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins

el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport     

3403,34 3334,64

-

0,00

runa neta

4,84 3,87

190,10 152,08

-

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 1.311,99

El pressupost de la gestió de residus és de : 5.781,67

3
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-

124,17

-

0,00

1,94

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Gestio de runes del ValleCtra Cardedeu KM 6 E68099

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Classificació     

0,00 - -

- 75,96

- 12,11 -

-

76,04

62,09 155,22

6008,36

Valoritzador / Abocador        

unitats -

unitats 2

unitats 2

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-

-

Contenidor 5 m
3

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m
3

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



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 o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels 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.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 15% 1167,12 T

T 77,44 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 1167,12 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 77,44 T 11 euros

Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Parets del Vallès

euros/T 12838,32

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 

l'Estudi

25,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

13.690,16

euros/T 851,84

Total fiança **

1.244,6

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

103,26

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

1167,12





173.4
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI  DE SEGURETAT I SALUT 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 

Ampliació de l’Escola Pau Vila per a la construcció d’un nou gimnàs i sala polivalent i 
reforma de la cuina, gimnàs i vestidors existents. 

  

1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 

 
Promotor              :  Ajuntament de Partes del Valles 
NIF            :  P0815800H 
Adreça                 : Carrer Major, 2-4 
Població              : 08150 Parets del Vallès 

 
 3. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

  
Redactor E.S.S.   : Ramon Calonge Vallbona 
Titulació/ns  : Arquitecte 
Col·legiat  núm.    : 32.709 
Serveis tècnics municipals: Carrer Major, 1,  Tel. 935 739 999 
Població              : 08150 Parets del Vallès 

 
4. DADES DEL PROJECTE 

 
4.1. Autor del projecte 

 
Autor del projecte : Ramon Calonge Vallbona 
Titulació  : Arquitecte 
Col·legiat  núm.    : 32.709 
Serveis tècnics municipals: Carrer Major, 1,  Tel. 935 739 999 
Població              : 08150 Parets del Vallès 

 
 
4.2. Tipologia de l'obra 

 

L’obra inclou els enderrocs i desmuntatges necessaris per la reforma de la cuina , gimnàs i 
vestidors de l’Escola Pau Vila, així com també la construcció de nova planta del nou edifici de 
gimnàs i sala  

El principal objectiu d’aquest estudi es centra en la seguretat de les obres a executar, però molt 
especialment en la seguretat dels nens que utilitzen l’escola, de manera que s’asseguri que les 
obres de construcció i enderroc no puguin implicar cap perill per els usuaris del centre educatiu. 

Cal assegurar que l’obra s’executa sense cap interferència amb l’escola i els seus patis, pel que hi 
haurà que tancar-la completament de l’àmbit de l’escola amb tanques que impedeixen el pas dels 
nens a la zona d’obres. 

Encara que s’escapa a l’àmbit de aquest ESS, una de les principals mesures a adoptar envers de 
la seguretat de les persones, i, com s’ha dit, especialment dels nens de l’escola, seran les dates i 
el termini en que s’executin les obres. 

La obra consta de dos parts respecte a les interferències amb la utilització del centre: Reforma del 
gimnàs, vestidors i cuina actuals i Ampliació amb nou gimnàs-sala polivalent. 

Per la seva entitat la reforma seria convenient efectuar-la en període no lectiu, obligant a una 
execució en el termini d’aquestes vacances escolars. Esta previst un tancament provisional de 
cartró guix al menjador, el que independitzaria els treballs del resta de les dependencies escolars, 
minimitzen els riscos per persones alienes a l’obra. 

D’altra banda, el termini d’execució de les obres d’ampliació ha d’esser al voltant de sis mesos, el 
que impedeix que tots els treballs s’efectuïn en èpoques en que l’escola esta desocupada.  

Aquest estudi preveu dos tanques separant la zona de treballs del resta: Una primera tanca opaca 
de planxa, i un segon recinte a 3 metres de distancia, on nomes poden passar vianats, que ve 
limitada per una segona tanca amb reixa i per tota l’alineació de vestidors i casetes d’obra. Així 
assegurem un espai sense perill en cas de que les pilotes i objectes sobrepassin el primer tancat, 
tal i com s’indica en el plànol de implantació ESS1 

La descripció exacta del projecte i les actuacions que contempla, queden explicades a la memòria 
del projecte del qual forma part aquest estudi de seguretat i salut. 

 
4.3. Situació 

Emplaçament      : Parets del Vallès 
Carrer,plaça  : Carrer Pare Joan Manel Imbert, cantonada Avda. de la Pedra del 

Diable,  
Número               : Joan Manel Imbert, 39 
Codi Postal              : 08150 
Població              : Parets del Vallès 

 
4.4. Subministrament i Serveis 

Aigua                   : CASSA Servei d'aigua 900 878 583 
Gas           : Gas natural 
Electricitat               : FECSA- ENDESA 
Sanejament              : Xarxa municipal 
  

 
4.5. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 

d'evacuació 
 

CAP Parets  T: 93 562 16 89 

Hospital Mollet del Vallès,  Telèfon: 935 63 61 00 

Ronda Pinetons, 6, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona 

EMERGÈNCIES Bombers i Mossos d’esquadra 112 
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4.6. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa  
Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 695.507,65 € (sis-cents noranta cinc mil cinc-
cents set euros amb seixanta cinc cèntims). 
El pressupost destinat a la seguretat i salut dels treballadors és de 17.258,93 € (disset mil dos-
cents cinquanta vuit euros amb noranta tres cèntims) 
  

4.7. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
  

4.8. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 20 persones. 
  

4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Enderrocadors. 
Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Operadors de maquinària d’elevació. 
Operadors de planta de formigons. 
Encofradors. 
Ferrallistes. 
Paletes. 
Muntadors d’estructura metàl·lica. 
Muntadors de cobertes. 
Muntadors de bastides. 
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
Soldadors. 
Tubers. 
Manyans. 
Pavimenters. 
Fusters. 
Vidriers. 
Metal·listes. 
Enrajoladors. 
Estucadors. 
Enguixadors. 
Pintors. 
Col·locadors de sostres falsos. 
Col·locadors d’envans prefabricats. 
Impermeabilitzadors. 
Col·locadors d’aïllaments. 
Regaters. 
Instal·ladors de xarxa de sanejament. 
Instal·ladors de sanitaris. 
Instal·ladors de climatització. 
Instal·ladors elèctrics. 
Instal·ladors d’enllumenat. 
Instal·ladors de senyalització. 
Instal·ladors de sistemes de control. 
Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia. 
Instal·ladors de la companyia de subministrament de gas. 
Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat. 
Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons. 

Instal·ladors d’equipaments especials. 
  

 
4.10. Maquinària prevista per a executar l'obra 

 
MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I 
PNEUMÀTICA  
 
Grups electrògens. 
 
MÀQUINES PER A PERFORACIÓ, SONDEIG, CLAVAMENTS I PANTALLES 
 
Màquines per a perforació i demolició. 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 
Compactador vibratori de tambor llis. 
Compactador tandem vibratori 
Compactador de pneumàtics. 
Compactador estàtic de pota de cabra 
 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I 
FORMIGONS 
 
Formigoneres 
Camió formigonera 
Autoformigoneres 
Bombes de formigó. 
Allisadores de paletes 
Vibradors. 
Convertidors i grups electrògens 
 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Pòrtic sobre pneumàtics 
Montacàrregues de materials 
Elevador per a persones i materials 
Plataformes mòbils elevadores (tisores) 
Carretó elevador 
 

 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 
 5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls 
i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
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La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 
 

• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 
 
• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 

ser de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
• Connexions de corrent 

 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 

anticops i suport de sustentació. 
  

 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  

5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
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5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 

completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre 
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin 
la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
  
En el cas que no sigui possible la col·locació dels elements necessaris per als serveis  de 
Salubritat i confort del personal s’adequaran en l'interior dels vestuaris 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen 
i detallen tot seguit: 

  

6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 
a cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 
m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  

6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
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6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 
per treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

  

7. ÀREES AUXILIARS 
 

Les arees de serveis higiènics, vestuaris i menjador estaran situats en el pati exterior, en la 
zona delimitada als plànols. 

 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

  

 
 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 

  

9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
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Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres 
i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes 
amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  

 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

10.1. Serveis afectats 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per 
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 

consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
  

10.2. Servituds 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i 
vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 

  

10.3. Característiques meteorològiques 
 

Les caraterístiques meteorológiques de Parets del Vallès no influeixen de manera específica en el 
desenvolupament de les obres. 
  

10.4. Característiques de l'entorn 
 

Tant l’edifici de nova construcció com la reforma de la cuian, gimnàs i vestidors, es troben en 
un àrea escolar, el que obligarà a pendre les mesures addients durant el desenvolupament de 
l'obra, (reserva d'espai per a càrrega i descàrrega, ocupació de via pública, etc,...) perque no 
pugui haver-hi cap interferència entre les obres a desenvolupar i les activitat de l’edifici escolar 
existent. 
 

  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 
REBLERTS I TERRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS 
PREFABRICATS 
ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

COBERTES PLANES E INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE PLAQUES 
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COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE 
COBERTES 
COBERTES PLANES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS 
SOTERRATS 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

PAVIMENTS 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS 
FIXES 

TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ASCENSORS 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS 
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 
MUNTATS SUPERFICIALMENT 
MUNTAT SOTERRAT 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

  

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

 
12.1. Procediments d'execució 

 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Veure planificació annexe al projecte. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, 
en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

  

 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

  

 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
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connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

  

 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 

 
  

14.1. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  

 
14.2. Soroll 

 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  

14.3. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
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                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb 
l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  

 
14.4. Ordre i neteja 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 

pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

 
14.5. Radiacions no ionitzants 

 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 
a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
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increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible 
una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de 
protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la 
naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 
protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits 
amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, 
i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 
una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en 
els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; 
els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera 
general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de 
grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, 
que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 
la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 
resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
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deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com 
en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en 
ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 
risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 
de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que 
adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres 
de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es 
tracti. 

  

 
14.6. Radiacions ionitzants 

 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in vivo''. 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 
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metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  

 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 
en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
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4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 

 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable 
de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector 

de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 

HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 

grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 

de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com 
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 

gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 

acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

  

 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma 
provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a 
apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 
control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants 
i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 



 

 

16 
 

per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

  

 
19. RECURSOS PREVENTIUS 

 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 

 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

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

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a 
la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

  

ENDERROCS 
ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

FONAMENTS 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS 
PREFABRICATS 
ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE PLAQUES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE 
COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, 
FORMIGÓ, SANDWICH ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS 
SOTERRATS 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
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REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE 
D'ESTACIONS I SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE 
LÍNIES SOTERRADES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ASCENSORS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
PARALLAMPS 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 

  

  

 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 

 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 

  

 

 

 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans 
a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
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circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

 
21.1. Normes de Policia 

 
• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 

  

 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 
• Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 

pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest 
cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per 

a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril 
de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

 

 

 

 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 
• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
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plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  

 
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 

• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de 
circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques 
es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
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Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 

de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre 
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 

  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 

  

 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 
• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 

poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

 
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 
• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 

terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a 
terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors 
a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment 
planes i sense ressalts. 
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Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  

 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 
• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
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quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 

  

 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 
  

 
22.1. Riscos de danys a tercers 

 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  

 
22.2. Mesures de protecció a tercers 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

 

Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 
nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar 
en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 
de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals 
de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

  

 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

 
 No es preveu cap feina de manteniment posterior amb riscos no inclosos en el present Estudi 
de Seguretat. 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  

 
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A 
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I 
ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E01.E02 ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE FÀBRICA AMB 
REVOLTONS CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL TERRENY AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: AL EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN EL PROCÉS D’ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS EN ENDERROCS 
POLS DE FIBRES D’AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC 

MARTELL TRENCADOR PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 
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I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 

 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  



 

 

25 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
15 /20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 
I0000096 No fumar 15 /20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E03 EXCAVACIÓ DE RECALÇATS
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS DE 2,5 METRES DE PROFUNDITAT, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS, 
APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESTUDI DE L'EDIFICI O TRAM A RECALÇAR  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS INTERIOR OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA REBAIX  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 5 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, 
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O 
BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

MITJANS AUXILIARS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E03.E04 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 
REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE 
BASES PER A FONAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
E04 ESTRUCTURES
E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE 
FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR  FUSTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS 
PREFABRICATS), COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNXANTS 
FORMIGÓ FRESC 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

TALL AMB RADIAL  
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 

MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E04.E05 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL  

OBJETOS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
ÚS DE RADIAL 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E04.E06 ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
MUNTATGE D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
D'ELEMENTS EN MUNTATGE 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS PESANTS 

MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN ADAPTACIÓ I ENCAIXOS DE PREFABRICATS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN OPERACIONS DE MUNTATGE  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: EN OPERACIONS DE MUNTATGE  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 /11 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 /11 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E02 COBERTES INCLINADES DE PLAQUES 
INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES DE FIBROCIMENT, POLIÈSTER O DEL TIPUS SANDWICH, SOBRE CORRETGES EN 
COBERTES INCLINADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: PER TRENCAMENT D'ELEMENTS DE COBERTA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS 

ITINERARIS A OBRA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL I AJUST DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 3 4 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ FIBROCIMENT  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

 
  

E05.E03 COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES METÀL.LIQUES DE ZINC, COURE O ACER SOBRE CORRETGES EN COBERTES 
INCLINADES 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL I AJUST DE PLANXES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1 
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instal.lació 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES 
INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC  
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MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI 
O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTSI MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT 
L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

E07.E03 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A 
BASE DE MORTERS, ESPUMES I GRANULATS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 

 
  

E07.E05 JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E08.E03 CEL RASOS
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
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I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

 
  

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN 
ACABAT INDIVIDUALITZAT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS 
D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E09 PAVIMENTS
E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 

CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  
 
 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA 
EXTERIORS O INTERIORS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS APROP VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS, RUNES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
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I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 

AL·LERGÈNIQUES) 
 Situació: COLES I RESINES 

CIMENT 
 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS )
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
CIMENTS 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 

 

  
E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLA 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 

 
 

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
  

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
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 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E15.E02 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, UNIONS, 
ACABAMENTS I CONNEXIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 

 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  
 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada 

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: Manipulació d'eines i equips  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Proves i connexió 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
11 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
10 /20 /21 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 

40kg.,cond. segures 
13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas 

necesari  
16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes 

combustible 
21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar 
inexist. fuites 

21 

 
  

E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E19 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
E19.E01 ASCENSORS 

INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

CAIGUDA D'EINES I MATERIALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: ÚS DE TALADRADORES I RADIAL  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURA  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

 
  

 
E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
E22.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I 
TELECOMANDAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN L'OBRA 

VORES I BUITS EN COBERTA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN COBERTA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E22.E04 MUNTAT SOTERRAT
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: VORES DE RASES I EXCAVACIÓ  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 11 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 11 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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Barcelona, a 12 desembre 2016 

   

El Autor del Projecte, 

 

Ramon Calonge Vallbona 

 

 

 

 

   

Ramon Calonge Vallbona    

Arq COAC 32.709 
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Pressupost estudi Seguretat i Salut escola Pau Vila
Parets del Vallès

Data: 11/12/16 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1608 ESS
Capítol 01  IMPLANTACIONS D'OBRA

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

1 Separació amb escola fins
carrer

89,000 89,000

2 Tancament costat oest 11,000 11,000

100,000 43,89 4.389,00

2 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Entrada camions 1,000 1,000

1,000 357,13 357,13

3 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Entrada peatons 1,000 1,000

1,000 124,66 124,66

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

1 Fins a moduls 34,000 34,000

2 Tram moduls escola 7,000 7,000

41,000 3,46 141,86

5 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 Portes de pas 2,000 2,000

2,000 99,79 199,58

6 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en
funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.

Euro
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Data: 11/12/16 Pàg.: 2

Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors
simultanis presents a cada fase d'obra.

1 1 mòdul 6 mesos 1,000 6,000 6,000

6,000 304,17 1.825,02

7 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial.
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en
funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors
simultanis presents a cada fase d'obra.

1 4 moduls durant 6 mesos 4,000 6,000 24,000

24,000 198,62 4.766,88

8 HD7FQ411 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

1 5,000 5,000

5,000 53,79 268,95

9 7G111111 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit
de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador
d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

1 1,000 1,000

1,000 974,29 974,29

10 E6524H1A m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa
estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

1 Seaparació menjador 5,000 3,000 15,000

15,000 33,33 499,95

Euro
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Data: 11/12/16 Pàg.: 3

TOTAL    01 .01             IMPLANTACIONS D'OBRA                 13.547,32

Obra 01 PRESSUPOST 1608 ESS
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

1 Perimetre forajat 70,000 70,000

70,000 10,89 762,30

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 Perimetre forajat 70,000 70,000

70,000 2,81 196,70

3 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

1 Forats lluernaris 8,000 14,000 112,000

2 9,000 14,000 126,000

238,000 6,19 1.473,22

TOTAL    01 .02             PROTECCIONS COL·LECTIVES                 2.432,22

Obra 01 PRESSUPOST 1608 ESS
Capítol 03  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

1 Tècnics i visites 10,000 10,000

10,000 7,34 73,40

2 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.
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1 Treballs especials 2,000 2,000

2,000 18,47 36,94

3 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du rant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

1 Treballs especials 2,000 2,000

2,000 7,55 15,10

TOTAL    01 .03             PROTECCIONS INDIVIDUALS                 125,44

Obra 01 PRESSUPOST 1608 ESS
Capítol 04  MESURES PREVENTIVES

1 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT.

1 1,000 1,000

1,000 71,93 71,93

2 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 1,000 1,000

1,000 52,58 52,58

3 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 1,000 1,000

1,000 35,47 35,47

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT.

1 1,000 1,000

1,000 26,77 26,77
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Data: 11/12/16 Pàg.: 5

5 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

1 Inici i industrials 2,000 2,000

2,000 172,45 344,90

6 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

1 1 cop a la setmana 1 h. 5
mesos

20,000 20,000

20,000 24,04 480,80

7 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1 1,000 1,000

1,000 141,50 141,50

TOTAL    01 .04             MESURES PREVENTIVES                 1.153,95
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 01/12/16 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  IMPLANTACIONS D'OBRA 13.547,32
Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 2.432,22
Capítol 01.03  PROTECCIONS INDIVIDUALS 125,44
Capítol 01.04  MESURES PREVENTIVES 1.153,95
Obra 01 Pressupost 1608 ESS 17.258,93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17.258,93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1608 ESS 17.258,93
17.258,93
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PLEC 
 

 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
 
1.1. Identificació de les obres 

 
Reforma i ampliació de l’escola Pau Vila 
Parets del Vallès 

 

 
1.2. Objecte 

 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la 
reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de 
Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com 
les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es 
tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

− Tots aquells continguts al: 
• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 

• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 

 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 

conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la 
seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 
les especificacions tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits 
o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 

 

 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 
per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 
Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
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El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 

CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 

− 1 Evitar els riscos. 
− 2 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
− 3 Combatre els riscos en el seu origen. 
− 4 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne 
els efectes a la salut.  

− 5 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
− 6 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
− 7 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

− 8 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
− 9 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
− . 

 
2.1. Promotor 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

− 10 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 

− 11 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 

− 12 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

− 13 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

− 14 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 

− 15 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 

 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

 

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 



 

 

4 
 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) 
: 
− En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  

 

• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

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

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
• La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 

 
2.3. Projectista 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 

 
2.4. Director d'Obra 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
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• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 

• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 

• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

 

 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 
Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis 
o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla 
de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 

en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 
de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 

dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 

si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i 
en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions 
mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

• Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà 
als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en 
matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a 
l’obra. 

•    El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 

• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i 
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suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap 
d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 

• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que 
pugui afectar a aquest centre de treball. 

• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu 
i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al 
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per 
part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, 
i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar 
a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o 
treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 

• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 

per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines 
d'obra. 

• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 

• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua 
mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de 
cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 

• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació emés per entitat 
reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma 
que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.  

• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 
totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

 
2.6. Treballadors Autònoms 

 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 

una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 

• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
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prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

 

 
2.7. Treballadors 

 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
• El deure d'indicar els perills potencials. 
• Té responsabilitat dels actes personals. 
• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 

a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 
• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

 

 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 
 

 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 

Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
• Bases del Concurs. 
• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 

• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 
d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat 
i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra 
o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra 
i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 

 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
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tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

 

 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
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- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 

• Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
• Escales provisionals. 
• Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
• Abalisament i senyalització de zones de pas. 
• Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
• Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
• Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 

posterior de l’obra executada (*). 

 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 
evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 
patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

Altres. 

 

 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut.  Les anotacions sobre reiteracions en les faltes i sobre la paralització del 
treballs per risc greu i imminent pels treballadors o terceres persones, han de ser remeses a 
l'Autoritat Laboral (Inspecció de Treball), en un termini inferior a 24 hores. 
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3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 

Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

  

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 
aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 

 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

 

 
4.1. Textos generals 

 
 

• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

• Convenis Col·lectius 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer 
de 1940, en vigor capítol VII. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de 
maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 
8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 
1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 
de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

• Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de 
gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 
de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de 
setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. 
BOE 29 de desembre de 1987. 

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 
1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 
1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 
23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues 
que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
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• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 
22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

• Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 
Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

• Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de 
juny de 2003. 

• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 
24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 
2000. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 
1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en 
les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 
de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

• Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE 
de 31 de gener de 2004.  

• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de 
treballs temporals en alçada. 

• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a 
vibracions mecàniques. 

• Llei 32 / 2006 Reguladora de la Subcontratació en el Sector de la Construcció. 
 

 
4.2. Condicions ambientals 

 
• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 

1940. 

• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 
treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 

 

 
4.3. Incendis 

 
• CTE – DB - SI 

 

• Ordenances Municipals  

 

• Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 
MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

 

 
4.4. Instal·lacions elèctriques 

 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 

desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

• Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 
setembre de 2002. 

• Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

 
4.5. Equips i maquinària 

 
• Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 

1979. 

• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. 
BOE 11 de desembre de 1985. 

• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny 
de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de 
desembre de 2000. 

− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 
d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 
setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig 
de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 
de juny de 1989. 

• ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 
8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
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4.6. Equips de protecció individual 

 
• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 

R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. 
de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 
complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 
20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 
de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 
de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 
2002. 

− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 
18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE 
núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 
2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

 

 
4.7. Senyalització 

 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 

R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

 

 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

 
5.1. Criteris d'aplicació 

 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a 
la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre 
que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 
de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, 
de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan 
de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de 
juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 

criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra 

o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 

contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
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6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 
 

 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

 

− Tècniques analítiques de seguretat 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents.- 

 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 

 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

• Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

− Tècniques operatives de seguretat. 
 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic: 

 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

 

 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a 
la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 

competents en matèria de Seguretat i Salut 
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El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 

 

 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 

Medicina del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 

(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 

reconeixement periòdic anual. 

 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

 

 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 
criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

 

 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
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S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 

 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 

DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

 

 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 
 

− Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 

d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 

aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 

accionament d’un material. 

 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 

• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 

per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes 

del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

− Característiques 
 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 

ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 

 

• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
 

 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 

Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

− Elecció d’un Equip 
 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 

de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

− Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines 
ferramentes 

 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la 
utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

 

− Emmagatzematge i manteniment 
 

• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

 

 
7.3. Normativa aplicable 

 
− Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 

transposicions i dates d’entrada en vigor 
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Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 
22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un 
sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 

• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 

fins l’1/1/97. 
• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 

• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 
(B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació 
de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. 
de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex 
II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 

− Normativa d’aplicació restringida 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
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• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

 

8. Signatures 
 

 

  Barcelona, a 12 desembre 2016 

  El Autor del Projecte, 

 

 

  Ramon Calonge 

 

 

 

 

 

  Ramon Calonge Vallbona    

  Arq COAC 32.709   
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