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L'arquitecta Eva Porcel Adán, amb numéro de col·legiada 33434-0, en aplicació del Reial
Decret 1627/1997 que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres
de construcció i per encàrrec de l'Ajuntament de Sant Celoni, amb domicili a la Plaça de la
Vila, 1, de Sant Celoni.
Redacta l'Estudi de Seguretat i Salut que s'adjunta i que forma part del projecte
d'execució de la rehabilitació de l'equipament de Can Ramis, fase 3, emplaçada a
l'equipament de Can Ramis a la plaça de la Vila de Sant Celoni.
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En aplicació d´aquest estudi de seguretat i salut el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el
treball en el que s´analitzin, estudiïn, desenvolupin i complimentin les previsions contingudes en aquest
estudi, en funció del seu propi sistema d´execució de l´obra (article 7 del RD 1627/97). Les propostes d
´amidaments alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podrà
implicar disminució de l´ import total, d´acord amb el segon paràgraf de l´apartat 4 de l´article 5. del RD
1627/97 El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l´inici de l´obra, per el coordinador en
matèria de seguretat i de salut durant l´execució de l´obra i haurà d´incloure´s en la comunicació d´obertura
del centre de treball a l´autoritat laboral.

L'arquitecta

Eva Porcel Adán
Sant Celoni, març de 2010
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3 Organització general de l'obra
1 Objecte i característiques generals
1.1 Objecte de l’estudi de seguretat i salut
El present Estudi de Seguretat i Salut estableix, mentre durin les obres de rehabilitació de l'equipament de
Can Ramis, fase 3, a Sant Celoni, de les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i
d’infermetats professionals, així com de les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors i
d’altre personal autoritzat que intervingui a l’obra.
Aquest Estudi de Seguretat i Salut dona les directrius bàsiques en el camp de la prevenció de riscos
professionals, de l’obra a executar, sota el control de tècnic competent, d’acord amb el Reial Decret
1.627/97 de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de
Seguretat i Salut en les obres d’edificació i com a part de la documentació tècnica de l’obra.

1.2 Característiques de l’obra
1.2.1 Emplaçament i situació:
Les obres s’han de realitzar a l’edifici situat a la plaça de la Vila, 25, de Sant Celoni a l'equipament de Can
Ramis.
1.2.2 Promotor:
El Promotor de les obres és l’ Ajuntament de Sant Celoni, comarca del Vallès oriental amb CIF 0820100F i
domicili a la Plaça de la Vila,1, de Sant Celoni.
1.2.3 Autora del projecte
Aquest projecte ha estat redactat per Eva Porcel Adán, arquitecta, col·legiada al Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya, amb domicili al carrer de Borrel, 31-31, de Sant Cugat del Vallès.
1.2.4 Direcció d’obra:
La Direcció facultativa de les obres serà duta a terme pels tècnics que designi l'ajuntament de Sant Celoni
prèviament a l'inici de les obres.
1.2.5 Autora de l’Estudi de Seguretat i Salut:
Aquest estudi ha estat redactat per Eva Porcel Adán, arquitecta, col·legiada al Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya, amb domicili al carrer de Borrel, 31-31, de Sant Cugat del Vallès.
1.2.6 Coordinador de Seguretat i Salut:
La coordinació de seguretat i salut en fase d'obra, si s'escau, es dessignarà per l'Ajuntament de Sant Celoni
abans d'iniciar les obres.
1.2.7 Durada de les obres:
Atenent les característiques de l’obra es pot estimar que la durada de les obres serà de 6 mesos per la fase
3.
1.2.8 Personal previst:
S’estima que el nombre total de personal en obra oscil·larà entre 8 i 12 treballadors, encara que en un
moment puntual, sobretot en la fase d’acabats, puguin arribar a 20 persones.

2 Descripció de les obres previstes
2.1 Fase 3. Edifici de la radio
La fase 3 de l'actuació és la construcció d'un edifici de nova planta situat al pati posterior de l'equipament i
destinat a albergar els estudis de radio Sant Celoni.
Es tracta d'un edifici de planta baixa i pis que tindrà estructura d'acer i sostres de xapa col·laborant i formigó
armat. Els tancaments seran tradicionals de murs de maó.
En aquesta fase també es construirà l'escala d'emergència que haura de servir a l'edifici principal de Can
Ramis i com a suport de les antenes de la radio. També s'inclouen espais tècnics.
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Al actuar-se en un edifici existent i parcialment en ús, aquest disposa de tots els serveis bàsics: sanejament,
aigua, electricitat.
Les diferents fases de l’obra s’organitzaran de forma que es realitzin els treballs que poden comportar
problemes d’interferència amb l’ús habitual a la plaça i a l'edifici.
Les instal·lacions elèctriques provisionals d’obra (si calen) les realitzarà un instal·lador autoritzat i seran
supervisades i signades per un tècnic competent. El quadre principal de distribució anirà provist de
proteccions magnetotèrmiques i tota maquinària connexionada a quadre principal o auxiliar disposarà del
corresponent terra.

4 Normes generals d’actuació a l’obra
Està totalment prohibit l’accés a tota persona aliena a l’obra.
S’evitarà la permanència de persones sota càrregues suspeses.
Els operaris de cadascuna de les màquines disposaran d’instruccions concretes relatives a les càrregues
màximes a manipular en cada cas.
La descàrrega de materials no es farà mai directament sobre la bastida, si no en planta o en plataformes de
descàrrega a tal efecte.
Durant l’execució de les obres el contractista, en compliment de l’art. 15 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, haurà de:
- Mantenir l’obra en bon estat d’ordre i neteja
- Triar l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, considerant les seves condicions d’accés, les
zones de desplaçament i de circulació.
- Mantenir el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, per tal de corregir els defectes que poguessin
afectar a las seguretat i salut dels treballadors.
- Delimitar i condicionar les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials.
- Recollir els materials perillosos utilitzats.
- Emmagatzemar i eliminar els residus i runes.
- Cooperar entre els subcontractistes i treballadors autònoms.

5 Equips de protecció
5.1 Equips de protecció individual
Entre els equips de protecció individuals, que s’adequaran al tipus d’obra a executar, calen destacar:
- Arnès de seguretat
- Armilla reflectant
- Botes de seguretat certificades.
- Botes de goma
- Casc de seguretat homologat.
- Cinturó antivibrador de protecció lumbar.
- Cinturó de seguretat certificat.
- Cinturó portaeines
- Davantal de cuir
- Equips de protecció de les vies respiratòries amb filtre mecànic.
- Equip de protecció de soldadura.
- Granota de treball
- Guants comuns de treball de lona i pell , tipus "americà" contra riscos mecànics.
- Guants de protecció contra agressius químics.
- Pantalla per a soldador
- Protectors auditius classe A.
- Ulleres de seguretat certificades.
- Vestit d’aigua.

5.2 Proteccions col·lectives
Entre les proteccions col·lectives més freqüents, que s’adequaran al tipus d’obra a executar, cal destacar:
- Utilització de passarel·les de 0,60 m per travessar rases
- Prohibició de romandre sota el radi d’acció de màquines i grues.
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- Formació als treballadors dels riscos derivats dels treballs en execució
- S’han de senyalitzar els forats per evitar caigudes al seu interior
- Les plataformes de treball han de ser estables
- Els buits existents han d’estar protegits
- Les zones de treball han d’estar suficientment il·luminades (500 lux)
- Les connexions elèctriques han de ser segures.
- Cables fixadors per a cinturons de seguretat
- Tancat del perímetre del forjat
- Col·locació de cues de porc a les que s’enganxen les cordes o cables
- Interruptors diferencials de 30 i 300 mA.

5.3 Senyalització en l’obra:
5.3.1 Senyalització de seguretat:
El Reial Decret 485/1997 BOE de 23/04/97 estableix un conjunt de preceptes sobre dimensions, colors,
símbols, formes de senyals i conjunts que proporcionen una determinada informació relativa a la seguretat.
Senyals de prohibició:
Forma:
Cercle
Color del pictograma:
Vermell
Color de fons:
Blanc
Color del marge i banda transversal : Vermell
Senyals d’advertència:
Forma:
Triangle equilàter
Color del pictograma:
Negre
Color de fons contrast:
Groc
Color del marge:
Negre
Senyals d’obligació:
Forma:
Cercle
Color del pictograma:
Blanc
Color de fons:
Blau
Senyalització relativa a equips de lluita contra incendis:
Forma:
Rectangular
Color de seguretat:
Vermell
Color de contrast:
Blanc
Color del símbol:
Blanc
Senyals de Salvament i socors:
Forma :
Rectangular ó quadrada
Color del pictograma:
Blanc
Color de fons:
Verd
Les senyals de seguretat poden ser complimentades per rètols preventius auxiliars que contenen un text
proporcionant informació complementària. S’utilitza conjuntament amb la senyal normalitzada de seguretat.
Són de forma rectangular, amb la mateixa dimensió màxima de la senyal que acompanyen i col·locades
sota d’elles.Aquest tipus de senyals es troben al mercat amb diferents suports ( plàstics, alumini, etc) i en
diferents qualitats i tipus d’acabats ( reflectint, fotoluminescent, etc.)

5.3.3 Cintes de delimitació de zona de treball:
L’intrusisme al lloc de treball de persones alienes a l’activitat representa un risc que, en poder-se eliminar,
exigeix senyalitzar-lo mitjançant cintes de color vermell o amb bandes alternades verticals en colors vermell i
blanc.
5.3.4 Senyals òptic - acústiques de vehicles d’obra:
Les màquines autoportants utilitzades en els treballs de realització d’excavacions mecàniques a cel obert,
han de disposar de:
Una botzina o clàxon de senyalització acústica.
Senyals sonores o lluminoses (previsiblement les dues a la vegada) per l’indicatiu de la maniobra de la
marxa enrere.
A la part més alta de la cabina hi haurà un senyalitzador rotatiu lluminós destellant de color àmbar per alertar
de la seva presència amb circulació viària.
Dos focus de posició i encreuament en la part del davant i dos pilots lluminosos de color vermell al darrera.
Dispositius de abalisament de posició i presenyalització ( cons, cintes, malles, llums destellants, etc).
5.3.5 Il·luminació:
Zones de pas: 20 lux.
Zones de treball : 200-300 lux.
Els accessoris d’il·luminació exterior seran estancs a la humitat.
Portàtils manuals d’enllumenat elèctric: 24 volts.
Prohibició total d’utilitzar il·luminació de flama.

6 Identificació general i específica dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex IV
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’0ctubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents
treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o
bé ser aplicables a d’altres feines.Cladrà vigilar les possibles repercussions a les estructures d’edificació
veïnes i tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d’incendi.

7 Condicions tècniques dels mitjans de protecció
7.1 Condicions generals
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectives tindran fixat un període de vida
útil, després del qual ja no és faran servir. Quan, per circumstàncies de la feina, un equip o una peça es
facin malbé, se substituirà inmediatament, independentment de la durada prevista o data de lliurament.
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual va ésser concebut,
es llençarà i reposarà per una de nova. L’ús d’una peça o d’un equip de protecció, mai no implicarà un risc
en si mateix.

7.2 Condicions de les proteccions individuals
Tot element de protecció personal, s’ajustarà a les Normes d’homologació del Ministeri de Treball. (O.M. 175-74) (BOE 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.
En els supòsits en què no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les respectives
prestacions.

7.3 Condicions de les proteccions col·lectives
5.3.2 Cintes de senyalització:
En el cas de senyalitzar obstacles, zones de caiguda d’objectes, es delimitarà amb cintes de tela o materials
de plàstic amb franges alternades obliqües en color groc i negre, inclinant-se 60º amb l’horitzontal.
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Tanques autònomes de limitació i protecció
Tindran com a mínim 90 cm. d’alçària i seran de tub metàl·lic.
7.3.1 Rampes d’accés
La rampa d’accés és farà amb caiguda cap el mur.
Els camions circularan el més a la vora de mur.
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7.3.2 Baranes
Les baranes rodejaran el perímetre de la planta desencofrada i condemnaran l’accés a les altres plantes
inferiors.
7.3.3 Xarxes perimetrals
La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral es farà mitjançant la utilització de pescant tipus
"forca", si s’escau pel tipus d’obra i per la seva alçada.
L’extrem inferior de la xarxa s’ancorarà a ganxos de ferro clavats en el forjat.
Les xarxes seran de poliamida i protegiran les plantes de treball.
La corda de seguretat serà com a mínim de 10 mm. i els mòduls de xarxa seran lligats entre ells amb corda
de poliamida com a mínim i serà de almenys de 3 mm.
El desencofrat es protegirà mitjançant xarxes de la mateixa qualitat i ancorades al perímetre del forjat.
7.3.4 Xarxes verticals
En proteccions verticals de caixes d’escala, clausures d’accés a planta desprotegida i en voladissos de
balcons, etc., es faran servir xarxes verticals ancorades a cada forjat.
7.3.5 Malles
Els forats interiors es protegiran amb malla electrosoldada de resistència i tipus de forat i seccions
adequades.
Els buit o forats de servei i d’ascensors, es protegiran deixant la malla electrosoldada sense tallar.
7.3.6 Cinturons de seguretat i ancoratges
Els cinturons de seguretat i els cables pel seu ancoratge tindran pro resistència per a suportar els esforços
als quals puguin estar sotmesos, d’acord amb la seva funció protectora.
7.3.7 Escales de mà
Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants.
La seva alçada serà aquella a salvar entre plantes més 1,00 m. del seu punt de recolzament i estarà
subjecta per la part superior.
7.3.8 Plataformes volades
Tindrà pou resistència per a la càrrega que hagin de suportar i estaran degudament ancorades i dotades de
barana de protecció.
7.3.9 Marquesines de protecció en zones de vianants
En encofrar el primer forjat per sobre de la rasant del carrer o zona de passos de vianants, s’instal·larà una
marquesina de protecció. El seu tauler, no tindrà forats i serà capaç de resistir els impactes produïts per la
caiguda de materials.
7.3.10 Extintors
Seran de pols polivalent i es revisaran periòdicament.

7.4 Condicions de les proteccions en treballs d’alçada
7.4.1 Cadires de treball
S’utilitzarà per a treballs en paraments verticals i façanes, en el que el treballador ho ha de fer-ho totalment
penjat.
La cadira es subjecta mitjançant una peça especial acoblada a un mur o paret o be es subjecta a través d’un
cable a punt determinat.
Encara que l’equip disposa d’un dispositiu anticaiguda, aquest no es pot considerar com a tal, ja que en
aquest equip i pels moviments del treballador durant els treballs assegut a la cadira, pot fer que aquesta es
mogui i pugui produir el vocalment o rellisca-me’n i caiguda de l’operari.
Quant s’utilitza una cadira de treball, l’operari ha de disposar d’un sistema anticaigudes per ascens i
descens EN 353/2 , juntament amb un arnés EN 361.
Els punts d’amarratge de la cadira de treball i el sistema anticaigudes, han de ser totalment independents.
7.4.2 Plataformes de treball
S’han de distingir els tipus següents:
- Plataformes en que el desplaçament horitzontal i vertical es fa per mitjans elèctrics, mecànics o hidràulics
- Plataformes fixes recolzades al sol en que el desplaçament vertical es fa amb element accionat per mitjans
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elèctrics, mecànics o hidràulics.
- Plataformes mòbils, aquelles que en el seu desplaçament utilitzin rodes.
- Plataformes suspeses: Pont penjats
7.4.3 Pont penjats
-Els pescants s’encoraran preferiblement als forjats.
-En cas d’haver contrapesos, aquest es fabricaran "ex professo" i es col·locaran de tal forma que el seu pes
es repartirà uniformement a la safata corresponent.
-No es faran servir materials a l’engròs ni qualsevol mena de material que es faci servir a l’obra: Sacs de
ciment, palets de totxanes, bidons amb aigua o sorra, etc.
-Als elements d’elevació se’ls dotarà del dispositiu de seguretat i calbejat independent. Només estan
permesos elements d’elevació comercialitzats i normalitzats per aquest tipus de treballs.
-Totes les plataformes disposaran de baranes davanteres i posteriors d´1,00 m. d’alçària.
-La longitud del conjunt de plataformes no serà més gran de 8,0 m.
-Les plataformes es fixaran i arriostraran a la façana, col·locant-ne un topall entre la plataforma i la façana,
sense que la separació i els 30 cm.
-Abans de la posta en servei es procedirà a efectuar una prova de càrrega, aixecant la corresponent acta.
-Tots els treballadors que hagin de fer servir aquest tipus de plataforma reblaran la corresponent informació
tècnica en quan al seu ús.
-No està permès l’ús de taulons.
7.4.4 Plataformes de treball sobre cavallets
-L’ample mínim de les plataformes serà de 60 cm i si s’han d’acopiar materials l’ample serà de 80 cm.
-El gruix dels taulons de fusta serà de 5 cm., encara que preferiblement es faran amb xapa o plataformes
metàl·liques especials per a bastides.
-Per accedir a la plataforma de treball, es disposarà d’una escala i de baranes quan la seva alçària sigui
igual o superior a 2,00 m. en relació al punt de la possible caiguda.
-Les plataformes es col·locaran ben recolzades al sol.
-El forat o espai existent entre la plataforma i la paret no serà més gran de 30 cm.

7.4.5 Plataformes mòbils
-L’ample mínim de les plataformes serà de 60 cm i si s’han d’acopiar materials l’ample serà de 80 cm
-Per accedir a la plataforma de treball, es disposarà d’una escala i de baranes quan la seva alçària sigui
igual o superior a 2,00 m. en relació al punt de la possible caiguda.
-El forat o espai existent entre la plataforma i la paret no serà més gran de 30 cm.
-Durant el trasllat de la plataforma d’un punt a d’altre de l’obra, no poden haver persones dalt de la
plataforma.
-Les rodes disposaran de dispositius de frenada.
7.4.6 Bastides metàl·liques
Un element important en tota obra, sigui de nova planta, de reforma o de rehabilitació, es la col·locació de la
bastida metàl·lica tubular, per tal d’accedir a totes i cadascuna de les zones de treball i per tant es tindrà
pressent:
- Les bastides han de ser segures i adequades als treballs a executar.
- Han d’ésser capaç de suportar els pes de les persones que hi treballin, així com les sobrecàrregues dels
acopis de material situat a les diferents plataformes d’actuació.
- No s’admet la presència de tubs doblegats o malmesos en el seu muntatge i és col·locaran platines de
repartiment i taulons de fusta "durmientes" en la base de les torres metàl·liques, per tal de garantir una
bona distribució de les càrregues de l’estructura metàl·lica.
- La bastida tubular es disposarà de forma paral·lela a les façanes o parets a aixecar o reparar i en tota la
seva longitud i es comprovarà l’alineació i verticalitat dels muntants, així com l’arriostrament.
- L’estabilitat ha de quedar plenament assegurada, així com la resistència i seguretat del mateix i dels
treballadors que hi circulin pel seu interior.
- Les escales de mà que posin en comunicació els diferents pisos de la bastida, només salvaran l’alçada
entre dos pisos consecutius, essent aquesta d’una dimensió màxima de 1,80 m. i una amplària mínima de
50 cm.
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- Es disposarà d’un nombre suficient d’elements d’ancoratge a les façanes.
- Tot el conjunt de la bastida es protegirà per baranes metàl·liques rígides, de 90 cm. d’alçada sobre el nivell
del pis i amb rodapeus per tal d’evitar-ne l’esllavissament de persones, materials o eines des de la
plataforma de treball cap el buit.

8 Instal·lacions sanitàries i comuns
El constructor disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat.
En lloc visible estarà anotat l’adreça i el número de telèfon del Centre hospitalari o ambulatori més proper al
centre de treball, per a casos d’emergència.
A l’obra existirà una farmaciola, que es revisarà mensualment. Tota vegada que es faci servir un producte
de la farmaciola , es reposarà de forma immediata. El contingut de la farmaciola serà aquell que disposa l
´art.43 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball.
Cada farmaciola disposarà, com a mínim, d’aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, amoníac,
cotofluix, gases esterilitzades, esparadrap, antiespasmòdics, torniquets, bosses de goma per aigua i gel,
guants esterilitzats, agulles, bullidor per injectables i termòmetre clònic.
Tots els Centres de treball disposaran de locals per a vestidors i lavabos per a ús del personal, degudament
separats per sexes.

8.1 Instal·lacions sanitàries
En compliment de les prescripcions de caràcter normatiu que conté l’Ordre General de Seguretat i Higiene
en el Treball, de 9 de març de 1.971 i de l’Ordenança de Treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre
i Ceràmica de 28 d’agost de 1.970, s’estableixen les següents superfícies mínimes per a les instal·lacions
sanitàries i comuns:
8.1.1 Vestidors
- S’ha de considerar una superfície de 2,00 m2 per treballador i una alçada del local de 2,30 m.
- Han de disposar de seients i d’armaris o guixetes amb clau.
8.1.2 Lavabos
- S’ha de considerar 1,00 u. per cada 10 treballadors o fracció i han de disposar d’una pica amb aigua
corrent i sabó i mirall.
- Han d’estar equipats amb tovalloles o d’altres elements per a eixugar-s’hi.
8.1.3 Inodors
- S’han de considerar 1,00 u per cada 25 treballadors homes o fracció i 1,00 u. per cada 15 treballadors
dones o fracció.
- Les dimensions mínimes seran d´1 m. per 1,20 m. de superfície i de 2,30 m. d’alçada.
8.1.4 Dutxes
- S’ha de considerar 1,00 ut per cada 10 treballadors o fracció i estarà dotada d’aigua freda i calenta.

9 Medicina preventiva i primers auxilis
9.1 Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra passarà un reconeixement mèdic previ que serà
repetit en el període màxim d’un any.
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En el centre de treball, en els vestuaris o a la caseta de l’encarregat, es col·locarà una farmaciola amb els
mitjans necessaris per a efectuar las cures d’urgència en cas d’accident i estarà a càrrec de ell una persona
capacitada designada per l’empresa constructora.
La farmaciola es revisarà mensualment reposant de forma immediata el material consumit, el qual haurà de
contenir: Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotofluix, gasa
estèril, venes, esparadrap, apòsits adhesius, antiespasmòdics, termòmetre clínic, pinces, estisores,
torniquets, xeringuilles i agulles per a injectables d’un sol ús.

9.2 Enfermetats professionals
Les possibles infermetats professionals que puguin originar-se en ells treballadors d’aquesta obra son les
normals que tracta la Medicina del Treball i les prevencions de la Higiene Industrial.
Les causes de riscos possibles són: Ambient típic d’obra en la intempèrie, pols dels diferents materials
treballats en l’obra, sorolls, vibracions, contaminants així com el derivat de la soldadura i accions de pastes
d’obra sobre la pell, especialment de les mans.
Per a la prevenció d’aquests riscos professionals es preveu, como a mitjans ordinaris, la utilització de:
- Ulleres antipols.
- Mascaretes de respiració antipols.
- Filtres diversos de mascaretes.
- Protectors auditius.
- Impermeables i botes.
- Guants contra dermatitis.

9.3 Assistència a accidentats i primers auxilis:
Es considera com primers auxilis aquelles actuacions i tècniques que permeten l’atenció immediata de
l’accidentat de forma ràpida i adequada fins la arribada de l’equipo assistencial sanitari amb l’objecte de no
agreujar les lesions produïdes.
Davant una situació d’emergència i amb la necessitat de socórrer a un accidentat, s’estableixen les
següents consideracions:
- Conservar la calma.
- Evitar aglomeracions.
- Dominar la situació.
- No moure a l’accidentat fins que no s’hagi fet una valoració primària de la seva situació.
- Examinar a l’accidentat (signes vitals: consciencia, respiració, pols, hemorràgies, fractures, ferides) per a
determinar aquelles situacions que posin en perill la seva vida, de igual forma s’ indicarà telefònicament una
descripció de la situació del ferit amb l’objecte de que les dotacions sanitàries siguin les necessàries
(ambulància de transport, uvi mòbil, ...).
- Si està conscient tranquil·litzar a l’accidentat.
- Mantenir a l’accidentat calent
- No donar-li mai medicació.

9.4 Avaluació primària de l’accidentat
Una vegada activat el sistema d’emergència i a l’hora de socórrer s’establirà un mètode únic que
permeti identificar les situacions vitals o d’emergència mèdica i per això sempre es seguirà aquet
ordre:
Verificació de signes vitals: Consciencia, respiració, pols, etc. amb l’objecte d’atendre-les lo més
ràpidament possible, dons son les que poden esperar l’arribada de l’equipo mèdic i posen en perill la
vida de l’accidentat.
Davant una emergència mèdica como es una parada cardio-respiratòria, es a dir, quant l’accidentat pateix
una interrupció brusca e inesperada i potencialment reversible de la seva respiració i circulació espontània,
utilitzarem tècniques de reanimació: Respiració artificial (boca-boca) si no respira i massatge cardíac si no te
batecs.
Davant un ferit inconscient amb respiració i pols, se’l col·locarà en posició lateral de seguretat.
Davant un ferit conscient amb risc de shock, se’l col·locarà en posició de Tremdeleburg.
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9.5 Valoració secundaria de l’accidentat
Una vegada que s’hagi fet la valoració primària de la víctima i s’hagi comprovat que mante las constants
vitals (consciencia, respiració, pols), se l’examinarà buscant lesions que poguessin agreujar, posteriorment,
l’estat general de l’accidentat.
Es tindrà en compte, per tant, les següents situacions:
9.5.1 Existència de hemorràgies
Davant l’existència d’hemorràgies el nostre objectiu, generalment, es evitar la pèrdua de sang de
l’accidentat, per això s’actuarà per:
compressió directa ( efectuarem una pressió en el punt de sagnant utilitzant un apòsit lo més net possible).
compressió arterial (d’aplicació quant falla la compressió directa.S’utilitza en hemorràgies en extremitat).
Si l‘hemorràgia es produeix en una oïda, mai s’ha de detenir l’hemorràgia.
9.5.2 Existència de ferides
Considerarem que existeix una ferida quant es produeix una ruptura de la pell.
Es farà una valoració inicial de l’accidentat, controlarem els signes vitals, controlarem la hemorràgia si hi fos,
i evitarem possibles shock. Després d’haver considerat tot lo anterior actuarem de la següent forma:
- El socorrista haurà de rentar-se les mans i desinfectar-les amb alcohol (de farmaciola), s’utilitzarà material
estèril per a prevenir infeccions, s procedirà a netejar la ferida amb aigua i sabó i amb l’ajut de una gassa
(mai cotofluix) i començant des del centre i cap els extrems de la ferida.
- Es trauran les restes de cossos estranys de la ferida amb l’ajut de pinces estèrils.
- Finalment, es pinzellarà amb mercromina i es col·locarà una gassa i un apòsit o es deixarà a l’aire si la
ferida no sagna.
9.5.3 Existència de fractura en columna vertebral.
Davant la possibilitat de que l’accidentat presenti una fractura o un dany a la columna vertebral, s’evitarà
sempre qualsevol moviment per així evitar lesions irreversibles.
9.5.4 Existència de cremades
Es considera que existeix una cremada en un accidentat quant existeix una ferida o destrucció del teixit
produïda per la calor (temperatures superiores a 45 º C).
Es tindrà en compte les causes que produeixen les cremades son de diversa consideració: foc, calor
radiant, líquids, sòlids incandescents, gasos , electricitat, raspades, productes químics.
Davant un accidentat que presenta una cremada el socorrista actuarà de la següent forma:
- Eliminarà la causa (apagar flames, eliminar àcids...), mantenir els signes vitals (consciencia, respiració,
pols), recordem que en el possible cas d’incendi les persones cremades poden presentar asfixia por
inhalació de fums.
- Es procedirà a realitzar una valoració primària i posteriorment a comprovar si s’han produït hemorràgies,
fractures...i es tractarà primer la lesió més greu.
- Refrescar la zona cremada aplicant aigua en abundància durant un temps, traient roba, joies i tot allò que
mantingui la calor.
- Es cobrirà la lesió amb vendes fluixes i humides i s’evacuarà al ferit en posició lateral per evitar las
conseqüències d’un vòmit (ofec) al centre hospitalari més proper i en una unitat de cremats.
- Mai s’ha d’aplicar cap tractament medicamentós sobre una cremada.
- No desenganxar res que estigui pegat o enganxat a la pell.
- No rebentar ampolles, si es presenten.
- No deixar sol al ferit, en caso de tenir que anar a demanar ajuda el portarem amb nosaltres, sempre que
les seves lesions ho permitin.

9.6 Assistència a accidents
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis Propis, Mútues
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s’han de portar als accidentats pel més ràpid i efectiu
tractament.Es molt convenient disposar a l’obra, i un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces
dels Centres assignats per urgències, ambulàncies, Hospitals, etc.El contractista queda oblidat a aplicar el
següent principi bàsic de socors: " L’accidentat és el primer". Serà atès de forma immediata per tal d’evitar
l’agreujament o progressió de les lesions.A l’obra hi haurà assenyalat gràficament de forma clara i detallada
10/18 A.1 Estudi de seguretat i salut. Memòria

el itinerari més adequat a seguir per evacuar els possibles accidentats.La comunicació d’un accident laboral,
lleu o greu, es farà de forma immediata al Coordinador de Seguretat i Salut i a l’autoritat laboral en les
formes que estableix la legislació vigent. La comunicació d’un accident mortal, es farà al Jutjat de guàrdia
en primer lloc, per a procedir a l’aixecament del cadàver i amb posterioritat al Coordinador de Seguretat i
Salut i a l’autoritat laboral en les formes que estableix la legislació vigent.

10 Centres assistencials per accidents
A l’obra estaran en lloc visible els telèfons i adreça dels centres assistencials més propers al Centre de
treball, així com els dels serveis d’urgència de tot tipus, assenyalant inclús la ruta més propera des de l’obra
al centre d’urgències més proper.
Els centres d’assistència mèdica més propers a l’obra son:

CENTRE SOCIOSANITARI VERGE DEL PUIG
Campins, 37
Tel. 93 867 39 95
SANT CELONI
HOSPITAL DE SANT CELONI FUNDACIÓ PRIVADA
Avda de l’Hospital, 19
Tel. 93 867 06 17
SANT CELONI
CAP
Tel. 93 867 41 51
SANT CELONI
HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS
Avda. Francesc Ribas, s/n Tel. 93 842 50 00
GRANOLLERS
POLICILICA DEL VALLÉS, S.A
Girona, 5-7
Tel. 93 870 61 00
GRANOLLERS
11 Vigilant de seguretat
Es nomenarà una persona com a vigilant de seguretat, d’acord amb el que preveu l’Ordenança General
de Seguretat i Higiene en el treball. La persona designada ho serà amb la seva conformitat, una vegada
conegudes les seves funcions i responsabilitats.
Les funcions assignades a aquest vigilant de seguretat, son:

11.1 Generals
- Promoure l’interès i cooperació dels treballadors en relació a la Seguretat i Salut.
- Comunicar a la Direcció Facultativa les situacions de risc detectat i la prevenció adient.
- Prestar els primers auxilis als accidentats.
- Actuar com a coneixedor de la Seguretat dins del Comitè de Seguretat i Salut.
- Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, màquines i instal·lacions, amb referència a la
detecció dels riscos professionals.
- Conèixer en profunditat el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
- Col·laborar amb la Direcció Facultativa en la investigació dels accidents.

11.2 Específics
- Controlar la posada en obra de les Normes de Seguretat.
- Dirigir la posada en obra de les unitats de Seguretat.
- Efectuar els amidaments d’obra executada en relació al capítol de Seguretat.
- Dirigir les colles de Seguretat.
- Controlar les existències i acopis del material de Seguretat.
- Revisar l’obra diàriament complimentant el "llistat de comprovació i de control" adequat a cada fase de
l’obra.
- Redactar el documents de notificació d’accidents a l’obra.
- Controlar els documents d’autorització de la utilització de maquinària de l’obra.

A.1 Estudi de seguretat i salut. Memòria 11/18

Projecte de rehabilitació de la façana de Can Ramis. Fase 3

12 Obligacions del contractista
Una vegada elaborat el present PLA DE SEGURETAT, es presentarà al coordinador de seguretat de l’obra
en fase d’execució per a la seva aprovació i sempre abans del inici de les obres.
El promotor, comunicarà el inici dels treballs a la Autoritat laboral competent, mitjançant el document "AVIS
PREVI", i el contractista farà l’oportuna comunicació de l’obertura del Centre de Treball, segons impresos
normalitzats per la Delegació de Treball de la Generalitat de Catalunya, adjuntant la documentació pròpia
necessària segons el cas.

13 Llibre d´ incidències
A cada centre de treball hi haurà el Llibre d’incidències, homologat, i amb la finalitat de portar un control i
seguiment del compliment del Pla de Seguretat i Salut. Es tindrà cura del llibre d’incidències relatiu a la
Seguretat i Salut, per que puguin fer-se en ell les anotacions necessàries.
Aquest Llibre restarà sempre a l’obra i en poder del Coordinador de Seguretat.
A l’esmentat llibre podran fer anotacions la Direcció Facultativa, el Contractista, els tècnics del Comitè de
Seguretat o el Vigilant de Seguretat. Aquestes anotacions només estaran relacionades amb recomanacions
o inobservances en relació a l’Estudi de Seguretat i Salut.
El Constructor està obligat a trametre en el termini de vint-i-quatre hores, cada una de les fulles esmentades
anteriorment als destinataris previstos en el paràgraf anterior.
El contractista està obligat al compliment d’aquelles mesures de seguretat que restin anotades en el
Llibre d’incidències, així com al total desenvolupament de les que estableix l’Estudi de Seguretat i Salut.

14 Normes generals de comportament del personal d’obra
La totalitat del personal de l’obra es comportarà amb professionalitat, i tenint en compte que a l’obra intervé
tot un conjunt de treballadors i industrials, tots han de tenir present que hi ha una sèrie de treballs que
requereixen ajudes entre ells i comportaments adequats.

14.1 Paletes
- Mai tirar nada res per façana. En trencar o tallar els maons s’ha de fer de forma que les restes no caiguin a
l’exterior.
- No utilitzar elements estranys (bidons, etc.) com plataformes de treball o per a la confecció de bastides.
- En confeccionar proteccions o plataformes de treball de fusta, triar sempre el material més adequat.
- Tenir cura de no sobrecarregar les plataformes sobre les que s’hi treballa.
- Utilitzar cinturó de seguretat quan el treball es faci a cobertes, façanes, terrasses, sobre plataformes de
treball o qualsevol altre punt des d’on es pot produir-se una caiguda d’alçada.
- No fer acopis, ni concentrar càrregues a les vores dels forjats i en cap cas en els voladís.
- Les màquines elèctriques es connectaran al quadre amb un terminal adequat i no amb els fils pelats o nus.

14.2 Electricistes
- Fer sempre la desconnexió de màquines elèctriques per mitjà de l’interruptor corresponent, mai per
l’endoll.
- No connectar cap aparell introduint els cables pelats en l’endoll.
- No desconnectar mai tirant del cable.
- Abans d’accionar un interruptor, assegurar-se de que correspon a la màquina que interessa i que al seu
costat no hi ha ningú.
- Vigilar que els cables no es deteriorin en estar sobre arestes o ser trepitjats.

14.3 Encofradors
- Revisar l’estat de les eines i mitjans auxiliars que utilitzin, separant o rebutgant tots aquells que no
reuneixin les condicions adequades.
- Rebutgar els materials (fusta, puntals, etc.) que es trobin en mal estat.
- Subjectar el cinturó de seguretat a punts fixes adequats, sobretot en treballs en alçada.
- Desencofrar els elements verticals de dalt a baix.
- No deixar mai claus en les fustes, llevat que aquesta quedi acopiada en el lloc a on ningú pugui trepitjar-la.
- Assegurar-se’n de que tots els elements d’encofrat estiguin subjectes abans de deixar el treball.

14.4 Soldadors
- En el cas de treballs en recintes tancats es prendran les mesures necessàries per que els fums despresos
12/18 A.1 Estudi de seguretat i salut. Memòria

no els afectin.
- Connectar la massa els més a la vora possible del punt de soldadura.
- No realitzar soldadures a les proximitats de materials inflamables o combustibles ó protegir-los de forma
adequada.
- Extremar les precaucions respecte als fums despresos al soldar materials pintats, cadmiats, etc.
- No efectuar soldadures sobre recipients que hagin contingut productes combustibles.
- Evitar contactes amb elements conductors que poguin estar sota tensió
- No es pot usar lents de contacte per a realitzar soldadures, ja que l’arc elèctric produeix la dessecació del
líquid entre la lentilla i la còrnia, podent-se quedar ambdues adherides.

14.5 Treballs en alçada
- Posar en coneixement del superior qualsevol antecedent de vertigen o por a les alçades.
- Es obligatori utilitzar cinturó de seguretat quan es treballi en alçada i no existeixi protecció eficaç.
- L’accés als llocs de treball han de fer-se pels llocs previstos. Esta totalment prohibit enfilar-se pels tubs,
taulons, etc.
- Abans d’iniciar el treball en alçada, s’ha de comprovar que no hi ha ningú treballant, ni per sobre, ni per
sota en la mateixa vertical.
- Si per necessitats del treball s’ha d’enretirar momentàniament alguna protecció col·lectiva, ha de
recol.locar-se abans d’absentar-se del treball.
- Està prohibit llençar materials o eines des de punts alts.
- Quan es treballi en alçada, les eines han de portar-se en bosses adequades que impedeixin la caiguda
fortuïta i ens permetin utilitzar les dues mans als desplaçaments.
- Si s’ha de muntar alguna plataforma o bastida, cal recordar que la seva amplària ha de ser de 60 cm. i a
partir de los 2,00 m. s’han de col·locar baranes.

15 Adhesions al pla de seguretat i salut
Qualsevol dels subcontractistes o personal autònom que intervingui a l’obra podrà adherir-se al Pla de
Seguretat i Salut elaborat pel part del contractista principal, en aplicació de l’article 11 del Reial Decret
1.627/97 de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’implantava la obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de
Seguretat i Salut en totes les obres de construcció.
Per a adherir-se, cal que el subcontractista:
1. Manifesti ser coneixedor de les seves obligacions en quan a la seguretat i salut en les obres, així com els
principis de l’acció preventiva dels riscos laborals.
2. Coneixer el contingut del Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista principal o per l’empresa
promotora, a partir de l’Estudi de Seguretat i Salut vigent, el qual assumeix en la seva totalitat i s’obliga a
complir als treballadors de la seva empresa adscrits a l’obra concreta.
3. Si es creu oportú, l’empresa subcontractista podrà proposar millores i mesures complementàries que
incrementin la seguretat i salut laboral de l’obra. Aquestes millores aniran al seu càrrec i necessitaran de
l’aprovació del Coordinador de Seguretat de l’obra.
4. L’empresa subcontractista portarà a l’obra personal amb la formació suficient en matèria de seguretat i
salut laboral.
5. L’empresa subcontractista signarà un document denominat “Acta d’adhesió”,amb el vist-i-plau del
contractista principal o promotor i del coordinador de seguretat i salut.

16 Plec de condicions
16.1 Normativa d'aplicació
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS
PREVENTIUS (LLISTAT NO EXHAUSTIU, CALDRÀ COMPLIR QUALSEVOL NORMA QUE ESTIGUI
VIGENT EN EL MOMENT D'EXECUTAR L'OBRA, ENCARA QUE NO ESTIGUI INDICADA):
Aspectes generals.
0.1 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer
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de 1.940, en vigor capítol VII.
0.2 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de
14 d'abril de 1997.
0.3 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
0.4 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de
1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.
0.5 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970.
B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
0.6 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E.
16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.
0.7 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de
30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
0.8 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
0.9 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983
de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
0.10 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre
de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.
0.11 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de
1995.
0.12 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de
Gener de 1997
0.13 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E.
23 d'Abril de 1997.
0.14 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de
14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
0.15 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE
CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
0.16 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.
0.17 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS
DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
0.18 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de
1997.
0.19 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E.
de 24 de Maig de 1997.
0.20 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de
12 de Juny de 1997.
0.21 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.
0.22 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7
d'Octubre de 1997.
0.23 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D.
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.
0.24 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) pel que fa als treballs de seguretat i salut.
Condicions ambientals.
a) IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost
de 1.940.
b) PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE
L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre
B.O.E. 2 de Novembre 1.989.
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Incendis
a) NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre
B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996.
b) ORDENANCES MUNICIPALS
Instal·lacions elèctriques.
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de
Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9
d'Octubre de 1.973.
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.
Maquinària.
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969.
Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de
Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny
de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol
de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de
Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.
 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7
de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.
 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de
Juny de 1.989.
 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.
Equips de protecció individual (EPI)
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per
O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8
Març de 1995.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997
Senyalitzacions.
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL
TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC
Varis.
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
 CONVENIS COL·LECTIUS.

16.2 Relació de la Norma Espanyola respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual.
PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº
140 de 12/06/1997
U.N.E.-E.N. 397: 1995
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EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.
PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la
selecció, us,precaucions de treball i manteniment.
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat,
calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús
professional.
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.

U.N.E.-E.N. 166: 1996
U.N.E.-E.N. 169: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993

U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
U.N.E.-E.N. 458: 1994

U.N.E.-E.N. 344: 1993
U.N.E.-E.N. 345: 1993
U.N.E.-E.N. 346: 1993
U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda
U.N.E.-E.N. 341: 1993
d'altures.Dispositiu de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia
d'ancoratge rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia
d'ancoratge flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 354: 1993
d'altura.Elements de subjecció
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 355: 1993
d'altura.Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en posició de U.N.E.-E.N. 358: 1993
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de
subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 360: 1993
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 361: 1993
d'altura.Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 362: 1993
d'altura.Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 363: 1993
d'altura.Sistemes anticaigudes.
Equips de protecció individual contra la caiguda
U.N.E.-E.N. 365: 1993
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i
marcat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estàndard.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.
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U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.
Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres
mixtes. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc
provistos de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit
per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial
tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb
vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.
PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de
prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part2: Determinació de la
resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a la
permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).
Requisits generals pels guants.
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la
contaminació radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.
VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules
de metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes químics
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin
una protecció química a certes parts del cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les
tècniques connexes. Part1: requisits generals.
Especificacions de robes de protecció contra riscos de
quedar atrapat per peces de màquines en moviment.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames.
Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995
U.N.E.-E.N. 139:1995

U.N.E.-E.N. 149:1992
U.N.E.-E.N. 405:1993

U.N.E.-E.N. 374-1:1995
U.N.E.-E.N. 374-2:1995

U.N.E.-E.N. 374-3:1995

U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

388:1995
407:1995
420:1995
421:1995

U.N.E.-E.N. 60903:1995

U.N.E.-E.N. 340:1994
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348: 1992
U.N.E.-E.N. 467:1995

U.N.E.-E.N. 470-1:1995
U.N.E.-E.N. 510:1994
U.N.E.-E.N. 532:1996

17 Telèfons d'emergència a la zona de l'obra
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1.1 DEMOLICIONS

EMERGENCIES DE CATALUNYA
BOMBERS
MOSSOS D'ESQUADRA

085
088

112

1.1.1 Introducció.

1.1.1.1 Definició:
La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar.
1.1.1.2 Diferents mètodes de demolició:
-

Demolició manual (mètode clàssic).
Demolició per mètodes mecànics:
demolició per arrossegament.
demolició per empenta.
demolició per entibament.
demolició per bola.
Demolició per explosius (voladura controlada).
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc.

1.1.1.3 Observacions generals:

Eva Porcel Adán
Arquitecta
Sant Celoni, març de 2010

Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest motiu
necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent.
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir:
Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions o conduccions
alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de gas, electricitat i aigua que hi
hagi en l’edifici a demolir i incidint de manera especial en els dipòsits de combustible, si els hagués.
La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar l’edifici abans de
demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per evitar explosions de gas, inundacions per trencament de canonades
d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs contaminació per aigües residuals.
La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició.
I un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el cas d’una obra
entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir en l’estabilitat dels edificis collindants.
Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir:
una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat, temps i cost.
una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, àrees d´aplec de
material reciclables i de material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i segura els treballs de
demolició.
Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de runes, cabrestant,
minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de Protecció col·lectiva, dels equips
de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar: tanmateix una previsió d’espais per poder moure
adequadament la maquinària de transport de runes i la previsió de vies d’evacuació.

1.2 DEMOLICIÓ MANUAL
1.2.1 Definició i descripció.

1.2.1.1 Definició:
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines
manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.).
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala
carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.).
1.2.1.2 Descripció:
La demolició s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construcció, és a dir:
Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals,
Subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc.
Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc.
Enderrocament de la coberta.
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments exteriors.
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilars i forjats.

S’ha de realitzar l’evacuació immediata de les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior.
Per realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport
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horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical.
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les diferents
plantes fins a la cota rasant del carrer, per facilitar, alhora, l’evacuació exterior.
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l’ajuda
del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor.
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible,
mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques).
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les
subactivitats següents:
- operaris especialitzats en la realització d’enderrocs.
- conductors de maquinària per al transport horitzontal.
- Operadors de grua per a l’hissat de runes.
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la demolició:
- Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió portacontenidors,
grua mòbil, etc.
- una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, àrees
d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma acurada i
segura els treballs de demolició., etc.
- Eines manuals.
- Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.
- Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.
1.2.2 Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en
la seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material
de l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és
la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en
funció de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés
constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre.
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el
seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen
a continuació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
22.-Causats per éssers vius.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.

ALTA
ALTA
MÈDIA
ALTA
ALTA
ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

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

26.-O.R.: manipulació de materials tallants.
ALTA
LLEU
MEDI
27.-Malalties causades per agents químics.
MÈDIA
GREU
MEDI
28.-Malalties causades per agents físics.
MÈDIA
GREU
MEDI
OBSERVACIONS
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
a) i 19) Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador.
(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a les màquines.
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell rompedor i risc causat pel nivell de
soroll.

1.2.3 Norma de Seguretat
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat
possible.
Abans de la demolició:
L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calçada
s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de seguretat
vial corresponents.
Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines,
xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes cap a fora del solar.
S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc.
S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir.
S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació de
pols durant la realització dels treballs.
S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m A) per
a l’alimentació de sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària
elèctrica (muntacàrregues).
Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la projecció
d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en cas que la bastida envaeixi la
vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants.
Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels respectius
contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions.
Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis, per observar
si aquestes progressen.
Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de
seguretat en el treball necessària.
Durant la demolició:
L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al
mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que
s’abatin o es tombin.
Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués.
En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en el procés de demolició, s’hauran de deixar
alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que no
ha estat afectada la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació.
En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari haurà
d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables en
posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems.
Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior a 6
metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels
treballadors.
Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, s’establirà
la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les runes cap a
l’interior de l’edifici que s’estigui demolint.
Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix.
En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents baranes
de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical.
Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant rampes,
tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt.
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En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines de gran
resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors.
L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus punts de
recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element que
permeten el descens d’una manera lenta.
En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada.
Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades.
S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres
sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada.
No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, propis
o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes sobre de les bastides.
En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.
Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser
afectades per aquestes.
Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a braç,
tancant la totalitat d’aquesta zona.
Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic.
A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment
casc, botes de seguretat i granota de treball.
En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al treballador,
aquest emprarà guants de cuir.
En cas que es generi pols es regaran les runes.
En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors
hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries.
En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de
protecció contraimpactes mecànics.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, l’operari
haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons).
En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions
oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal.
Després de la demolició:
Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les
possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament.
S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així iniciar els treballs de construcció del nou edifici.
1.2.4 ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Oxitallada
Escales de mà
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 1627/1997)
1.2.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada
de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els
guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre mínim
de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de
poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja
que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de
fins a 150 Kp..
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i
20 cm. d’ample.
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus inclinats
units a la part superior per un tauló de fusta.
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Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
Senyal de perill indefinit.
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de perill en general.
Senyal d’advertència de matèries explosives.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal de protecció obligatòria de la vista
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

1.2.6 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treball manual de demolició pels operaris especialitzats:
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Cinturó de seguretat.
Ulleres panoràmiques (contra la pols).
Granota de treball.
-

Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos.
Guants de cuir.
Davantal de cuir.
Maniguets de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.
Cinturó de seguretat anticaiguda.

-

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic:
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat anticaiguda.
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-

Protecció auditiva (auriculars o tampons).
Canelleres.

-

Treballs de transport horitzontal (conductors):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori.

-

Treballs de transport vertical (operadors de grua):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

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

1 MOVIMENT DE TERRES
1.1 Introducció.
1.1.1 Definició:
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici.
1.1.2 Diferents tipus de moviment de terres:
- Esplanacions:
- desmunts.
- terraplens.
- Buidats.
- Excavacions de rases i pous.
1.1.3 Observacions generals:
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada de terres, per
aquest motiu s’ha de:
- Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els
recursos humans i tècnics.
- Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos.
- Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran els
diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones d’estacionament
d’aquesta maquinària, si el solar ho permet.
- Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, maquinària per al
moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com
una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb
els mínims riscos d’accidents possibles.

2 RASES I POUS
2.1 Definició i descripció.
2.1.1 Definició:
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel obert.
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular.
2.1.2 Descripció:
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de profunditat.
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat.
L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics.
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas
que aquest hagi estat rebaixat artificialment.
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa.
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons
les característiques del terreny.
Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:
conductors de maquinària per realitzar l’excavació.
operaris per realitzar l’excavació manual.
operaris pels treballs d’estretament.
conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament de terres.
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en
maquinària de moviment de terres, és a dir:
màquines excavadores.
camions o traginadora de trabuc “dúmper”.
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2.3 Norma de Seguretat.
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous:
Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud alhora.
Evacuant les terres obtingudes en l’excavació.
Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant.
En el cas dels pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació.
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior.
El destrebament es realitzarà en el sentit invers.

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

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.

MÈDIA
BAIXA
ALTA

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.

MÈDIA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA

16.-Contactes elèctrics.

MÈDIA

20.-Explosions.

BAIXA

21.-Incendis.
23.-Atropellaments, cops i topades contra
vehicles.
28.-Malalties causades per agents físics
29.-Malalties causades per agents biològics

BAIXA
ALTA

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

MÈDIA
MÈDIA

Avaluació
del Risc
MEDI
ÍNFIM
CRÍTIC
BAIX
ELEVAT
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
ELEVAT
MEDI
BAIX
CRÍTIC
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció.
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16, 20 I 21) Risc específic causat per serveis afectats
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor i risc
causat pel nivell de soroll.
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades.
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POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
- Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar
que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’
obra restant. Si encara no fos així, es construirien .
PROCÉS
Rases
- El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major
seguretat.
- Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent
i amb la corresponent experiència.
- No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a
una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.
- En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es
mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar
l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència.
- S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que
emprin.
- Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els
estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits
d’aigües superficials.
- Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o
d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.
- S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements
de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de
conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la
superfície.
- En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de
tenir utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant per la
part inferior del tall.
- La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa,
suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de
protegir la rasa amb un capcer.
- L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m.
encara que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que
estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els
seus corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals
on podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions
precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa.
- Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que
es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga durada de l’obertura.
- Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu
d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en
perfecte estat.
- Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales
necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill.
Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com
a mínim.
- L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es
disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall.
- Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les
excavacions corresponents.
- No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament.
- Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran
tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de
protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324.
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-

-

Pous
-

-

-

En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de
vehicles.
En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20
cm. el nivell superficial del terreny.
Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una
provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es
reservaran per l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o
puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se.
El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant.
En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels
serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia,
clavegueram).
Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o
estigui instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran
prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb
l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies
abans d’iniciar els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric.
Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha
tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant
l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans
mecànics, només es permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries.
En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús.
Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar el
cinturó de seguretat convenientment lligat.
L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en
terreny sec, o botes de goma en presència de fangs.
En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.
S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que
s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.
Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida
amb anterioritat, incorporada a una bastida.
Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, en els talls que sigui precís.

il·luminat i alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència.
- Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de:
Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir.
No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou.
L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com d’una
balda de seguretat instal·lada al seu mateix ganxo.
L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des
de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega sense cap risc per la seva part de
caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment lligat.
S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest
es trobi al capdamunt del pou.
El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de
manera que no es pugui desfermar .
Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que
es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill .
Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint
de protecció.
El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de començar cada jornada.
No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la
seva capacitat.
S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.
-

-

El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major
seguretat en la mesura del possible.
S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància
entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres.
A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les
disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de
ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la deguda experiència.
Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la
ràpida evacuació dels treballadors.
Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de
bombeig.
En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen.
S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior.
Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits,
en la mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes.
S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc.
Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i
els entorns del pou.
Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment
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Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc
canalitzat cap al lloc de treball.
En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de
profunditat major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent.
En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es
realitzarà un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en
cas de trànsit de vianants a 1 metre.
En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres"
s’il·luminarà, per la nit, mitjançant punts de llum destellants.
L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en
terreny sec, o botes de goma en presència de fangs.
Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.
Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per
evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament.
Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en
bon estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament.
S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que
s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat.
Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada
amb anterioritat, incorporada a una bastida.
Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, als talls on sigui precís.

Elements Auxiliars
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat, que complirà amb la normativa següent:
Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Camions i dúmpers de gran tonatge
Retroexcavadora
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a
l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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2.4 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus inclinats units
a la part superior per un tauló de fusta.
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat :
Senyal de perill indefinit.
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna.
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la vista
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

2.5 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).
Treball en rases i pous (operaris) :
Cascos.
Botes de seguretat de cuir pels llocs secs.
Botes de seguretat de goma pels llocs humits.
Guants de lona i cuir (tipus americà).
Granota de treball.
Protecció auditiva (auriculars o tampons).
Canelleres.
Armilla de malla lleugera i reflectant.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art.
7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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1 FONAMENTS
1.1 Introducció.
1.1.1 Definició :
Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en
funció del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest.
1.1.2 Tipus de fonamentació:
Es classifiquen en dues famílies:
- fonaments superficials.
- fonaments profunds.
Dintre dels fonaments superficials es distingeixen:
- corregudes.
- lloses.
- bigues flotants.
- sabates
En els fonaments profunds considerem:
- els pilots realitzats in situ.
- els pilots prefabricats.
1.1.3 Observacions generals:
L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat,
formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal
de tots els elements que componen la fonamentació.
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà:
Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció de la
fonamentació.
Una organització del tall d’obra per posar a la pràctica la programació; per això s’establiran els camins de
circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc.
Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al
moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així com
una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.
Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb els
mínims riscos d’accidents possibles.
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així
com, també, les preses d’obra (aigua i electricitat).
En aquesta activitat s’haurà de considerar la construcció de la bancada de la futura grua torre.

1.2 Definició i descripció.
1.2.1 1.1 Definició:
Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres
homogènies d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny.
1.2.2 1.2 Descripció:
Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també,
poden ser aïllades o esbiaixades.
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i
un cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les
característiques que són descrites en el projecte d’execució material.
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora).
Per realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent :
- operaris per realitzar l’excavació manual.
- conductors de la maquinària d’excavació.
- ferrallistes.
- encofradors.
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- conductors de formigonera.
- operaris per al bombeig del formigó.
- gruistes.
També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per realitzar la fonamentació:
- Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de
petita cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i
maquinària, etc.
- Eines manuals.
- Preses provisionals d’aigua i elèctrica.
- Instal·lacions d’higiene i benestar.

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

Probabilitat

Gravetat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
6.-Trepitjades sobre objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
BAIXA
MÈDIA

GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU

Avaluació
del Risc
BAIX
ÍNFIM
ÍNFIM
ÍNFIM
BAIX
BAIX
ELEVAT
MEDI
BAIX

ALTA
MÈDIA

LLEU
GREU

MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres, bombeig de
formigó “cop d’ariet” i l’ús de la serra circular.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”.

1.4 Norma de Seguretat
1.4.1 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Els camins d' accés des de l’exterior del solar cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament.
Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent de la rasant del carrer:
Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent.
S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes de
cimentació.
En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat.
Atès els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes
les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant
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1.4.2 PROCÉS
El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així com
de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat
a la mesura del possible.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.
S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits de
les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc.
Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm.
S’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues sospeses, tot i acotant les àrees de
treball.
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 Km/h, en
aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s.
En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com formigoneres i
vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva
corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de conducció
es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en netejar la canonada després del formigonat,
donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa d’accident.
Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió.
En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets,
convenientment ancorades.
Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en tots els seus accessos i, de
manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i
Senyalització, d’aquesta fitxa).
S’haurà de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per facilitar el vessament de les
aigües.
Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar amb
sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat.
Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc,
guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó
portaeines.
Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de goma de canya alta
L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de seguretat,
granota de treball, i cinturó antivibratori.
1.4.3 ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
- Escales de mà
- Grup compressor i martell pneumàtic
- Camions i dúmpers de gran tonatge
- Retroexcavadora
- Bombatge de formigó
- Serra circular
- Armadura
- Grúes i aparells elevadors
- Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en
l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

1.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per :
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;
- Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la
normativa assenyalada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de càrrega sospesa.
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
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- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de las mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

1.6 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:
Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada).
Treball amb armadures (operaris) :
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Guants de lona i cuiro (tipus americà).
- Granota de treball.
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.
Treball de formigonat :
- Cascos.
- Botes de seguretat de canya alta.
- Guants de neoprè.
- Granota de treball.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als
treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). Els Equips de Protecció individual deuran complir a cada moment els
requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.

1 ESTRUCTURES
1.1 Introducció.
1.1.1 Definició:
Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció.
1.1.2 Tipus d’estructura:
Es distingeixen els diferents tipus d’estructures:
- Estructures de formigó armat in situ :
- de forjats reticulars.
- de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada.
- de lloses.
- Estructures metàl·liques:
- amb xarxes espaials.
- amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).
- Estructures de fusta
- Estructures de fàbrica
1.1.3 Observacions generals:
La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la
componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen:
- Verticals: pilars o murs de càrrega.
- Horitzontals: forjats.
- Inclinats: muntants d’escales i rampes.
La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres
corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat.
A les estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta.
A la construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical:
Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i
seguretat.
Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació apropiada
(tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim).
Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de l’obra
considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones
d’aplec del material a utilitzar per a la realització de l’estructura.
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades,
estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de
Protecció Individual; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així
com, també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat).

2 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
2.1 Definició i descripció.
2.1.1 Definició:
Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part
resistent i de suport de l’edifici.
2.1.2 Descripció:
Construcció de pilars:
- Confecció de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i es
lligaran a les esperes convenientment.
- Per evitar deformacions en les armadures és convenient col·locar prèviament, l'encofrat de només
dos costats del pilar.
- Un cop muntades les armadures es tancarà hermèticament l’encofrat.
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- S’ abocarà el formigó, des de la part superior, mitjançant cubilot, auxiliat per un operari que s’ha de
recolzar sobre una plataforma de formigonat.
- A mesura que s’aboqui el formigó, se l’ha de fer vibrar per tal de compactar-lo.
- Un cop s’hagi adormit el formigó, s’haurà de desencofrar, mitjançant elements auxiliars manuals.
Construcció del forjat:
- Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau.
- Col·locació de puntals, sotaponts.
- Col·locació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables.
- Col·locació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components.
- Abocada del formigó i el seu preceptiu vibrat.
- Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar convenientment.
- Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució, s’aniran
palatinant.
Per realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
- encofradors.
- ferrallistes.
- operaris d’abocament i vibrat del formigó.
- conductors de formigonera.
- operaris per al bombeig del formigó.
- operadors de grua.
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de
l’estructura:
- Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de petita cilindrada pel
transport auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i altres
elements auxiliars com ara: puntals, sotaponts, taulers, etc.
- Eines manuals.
- Instal·lació elèctrica provisional.
- Instal·lació d’higiene i benestar.

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

Probabilitat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
3.- Caiguda d’objectes per desplom.
4.- Caiguda d’objectes per manipulació.
5.- Caiguda d’objectes.
6.- Trepitjades sobre objectes.
7.- Cops contra objectes immòbils.
8.- Cops amb elements mòbils de màquines.
9.- Cops amb objectes o eines.
10.- Projecció de fragments o partícules.
11.- Atrapaments per o entre objectes.
13.- Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.

ALTA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA
ALTA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA

Gravetat

Avaluació
del Risc
MOLT GREU CRÍTIC
GREU
ELEVAT
MOLT GREU ELEVAT
LLEU
BAIX
MOLT GREU ELEVAT
LLEU
MEDI
LLEU
MEDI
GREU
BAIX
LLEU
BAIX
LLEU
ÍNFIM
GREU
MEDI
GREU
BAIX
MOLT GREU ELEVAT
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18.-Contactes amb substàncies càustiques o
MÈDIA
LLEU
BAIX
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
ALTA
LLEU
MEDI
28.-Malalties causades per agents físics.
MÈDIA
GREU
MEDI
OBSERVACIONS:
(6)
Risc específic amb encofrats de fusta.
(8)
Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet” i a l’ús de la serra circular.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”.

2.3 Norma de Seguretat
2.3.1 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de
bastida tubular.
Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es troben
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.
2.3.2 PROCÉS
El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.
S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de
construcció de l’estructura :
2.3.3 Planta en construcció del forjat.
Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el seu perímetre amb xarxes
subjectes a màstils tipus forca. L’ancoratge de l'asta es farà mitjançant caixetí o mitjançant anella segons les
característiques del forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar realitzar la seva execució
prenent com a distància mínima la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que se subjectés l'asta amb anella, la
mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge no inferior al cantell del forjat quedant la pota, així
mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima dels màstils
entre ells serà de cinc metres. La xarxa es col·locarà de forma que cobreixi el perímetre del forjat que s’està
construint i la planta immediata inferior, ancorant-la en ella. Per aquest motiu, en la fase de formigonada
d’aquesta planta, es preveuran els elements d’ancoratge com a màxim a cada metre. Es prendran les
precaucions adequades en totes les cantonades sortints del perímetre del forjat, de col·locar dos màstils en
esquadra perpendiculars a la façana, amb l’objectiu de què la xarxa tingui la separació necessària per
adaptar-se al perímetre adequadament. Posat que es donés la impossibilitat tècnica de col·locar xarxes
verticals sustentades per forques, s’instal·laran xarxes horitzontals sustentades per mènsules, tenint present
que s’instal·len al forjat immediat inferior al qual s’està construint.
En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la plataforma.
2.3.4 A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuació de material de la planta.
El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi a qualsevol risc de
caiguda al buit.
2.3.5 Altres plantes fins al tancament.
En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es procedirà a
la seva clausura (impediment físic de l’accés).
A la resta de les plantes, qualsevol que sigui l’ús que es faci d’elles, es col·locaran baranes en tot el seu
perímetre a 90 cm. d’ alçada, amb barra intermèdia i entornpeu, es preveurà alhora que els muntants de
subjecció de la barana, estiguin a una distància entre ells com a màxim de 2,5 mts. Per a aquests muntants
es recomana emprar els guardacossos. També es recomana per poder operativizar al màxim l’anterior
protecció que en el transcurs de l’aplec a les respectives plantes, es realitzi l’elevació de materials d’una
forma centralitzada. També es recomana al cap d’obra, amb la finalitat de disminuir el nombre de plantes a
cobrir, que procedeixi de la manera més ràpida possible a executar els tancaments definitius.
Posat que s’instal·lin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurarà donar la rigidesa que
demani la legislació laboral vigent, mitjançant un tub quadrat que s’instal·larà a la part superior de dita
xarxa, tenint present de clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub s’hauran d’instal·lar
muntants tipus guardacossos.
També poden instal·lar baranes modulars formades per una armadura perimètrica de tub buit de 30x30x1 i
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reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per
malla electrosoldada de 15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un
guardacòs en forma de muntant.
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NOTA: Una altra mesura de protecció perimètrica esdevé la col·locació de bastides metàl·liques modulars
situades en el perímetre de l’edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita l’accés a les diferents
plantes a través de la bastida. Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funció, hauran de reunir
les següents condicions bàsiques:
hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la planta que s’està construint.
el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs d’encofrat, de manera que l’estructura de la
bastida superi, com a mínim, el nivell de la planta de treball amb una alçada equivalent a la distància entre
forjats.
la separació respecte a l’estructura de l’edifici ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de buits
entre la bastida i el perímetre del forjat.
2.3.6 Protecció de buits horitzontals.
S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements esmentats en
ordre de preferència:
Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en l’execució
del mateix forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits anteriors es protegiran
cobrint-los amb la malla electrosoldada embeguda al formigó.
Baranes : Baranes a 90 cm. d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És
convenient emprar el guardacòs com a muntant de la barana.
Barana modular : També es recomana posat que se substituís l’anterior barana, s’haurà de col·locar la
barana modular assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guardacossos en forma de muntant.
Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal·laran de manera que la seva part superior disposi d’un tub quadrat
al qual es clavarà per donar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà subjectat per
guardacossos a cada 2,5 m.
2.3.7 Murs de formigó armat
En la realització de murs, mitjançant encofrats lliscants o trepants, S’ha de considerar :
es construirà a la part superior de l’encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de punta a punta del
mur, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d´ample i s’haurà d'instal·lar en el seu perímetre
la corresponent barana de seguretat.
es recomana instal·lar una xarxa que cobreixi l’espai entre les plataformes.
posat que la climatologia fos adversa s’haurà de tenir present la instal·lació de veles que cobreixin les zones
de treball.
s’haurà de garantir a cada moment un accés segur a l'encofrat, mitjançant escales adossades a bastides
tubulars o sistemes d’elevació mecànica adaptat per a persones.
donat el procés continu de construcció de l'encofrat lliscant s’ha de garantir a cada moment la il·luminació de
la zona de treball i el seu accés.
Abans de la col·locació del motlle, aquest s’untarà amb líquid desencofrant, per a aquest treball l'operari
utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid. En la col·locació de
l'encofrat d’elements verticals en procés de construcció, no només s’haurà d’anivellar i aplomar sinó que
s’haurà d’estintolar per evitar la bolcada deguda al vent.
Per a la realització de murs de càrrega de formigó armat, es col·locarà el motlle de l'encofrat corresponent a
l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada.
El lligat de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l'encofrat.
Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada al motlle, per un
operari.
En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir present
emprar els acompanyadors per tallar les peces petites.
En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per l'encofrat, aquesta tasca
s’haurà de realitzar auxiliats per escales o bastides.
L’abocada s’haurà de realitzar per tongades tot evitant l’acumulació excessiva dintre del motlle.
L’encarregat vetllarà a cada moment que no hi hagi cap moviment de l'encofrat a causa de la pressió
hidrostàtica del formigó fresc.
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2.3.8 Altres consideracions
En les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures s’hauran de
col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d´ample, com a mínim.
En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de manera
exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat.
El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la
realització de l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos
braços.
Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir,
granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests treballs
a desenvolupar s’hi presenta qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.
No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars.
L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat, guants
de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat sobre
una plataforma de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de seguretat.
Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una bastida
tubular.
El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència.
Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota
de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint les instruccions
del Reglament de Baixa Tensió.
El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i
botes de cuir.
És prohibit de desencofrar amb la grua.
Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits,
en conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels respectius
magnetotèrmics.

2.4 ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
- Escales de mà
- Grup compressor i martell pneumàtic
- Bombatge de formigó
- Serra circular
- Armadura
- Grúes i aparells elevadors
- Passarel·les
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

- Xarxa electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
- Xarxes subjectes a màstils tipus forca : L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella
segons les característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució
prenent com a distància mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb
anella, la mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat
quedant la pota, així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La
separació màxima entre màstils serà de cinc metres. La xarxa estarà formada per panys de 5x10
metres, de xarxa de 100x100 mm. com a màxim i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral
ha de ser de poliamida de 12 mm. com a mínim.
- Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La
xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a
màxim, i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a
mínim. La xarxa serà subjectada al forjat mitjançant anelles embegudes en el procés de formigonat,
separades 20 cm i empoltrant-se en el forjat 5 cm. com a mínim. L’altre extrem de la xarxa anirà
agafada a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot
plegat un conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una
alçada de 6 metres com a màxim.
- Bastides.
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5
cm. de gruix i 20 cm. d'ample.
- Xarxa electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5
cm. de gruix i 20 cm. d’ample.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de càrrega suspesa.
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

2.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per :
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu L’alçada
de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció
constituït per una xarxa electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana
modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat
que es clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
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2.6 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita
cilindrada).
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Treballs amb encofrats(encofradors):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Guants de lona i cuir(tipus americà).
- Granota de treball.
Treballs amb armadures(armadors):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Guants de lona i cuir(tipus americà).
- Granota de treball.
Treballs de formigonat i vibrat:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat de goma de canya alta.
- Guants de neoprè.
- Granota de treball.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE.

3 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
3.1 Definició i descripció.
3.1.1 Definició:
Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jàsseres i biguetes de perfil laminat, rodons d’acer
corrugat, entrebigat de blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que constitueixen la part resistent i
sustentant de l’edifici.
3.1.2 Descripció:
Característiques :
- Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució.
- Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en efectuar el
muntatge.
- No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra.
- Es treballa en sec.
Construcció de l’estructura:
- Sobre els fonaments es col·locaran les plaques de base dels pilars.
- Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en alçada.
- Després es munten les bigues principals.
- La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o soldadura elèctrica.
- Un cop s’hagi col·locat la bigueria principal es col·loca la xapa de l’encofrat, en el cas de llosa
armat, o bigueta i revoltó, en el cas d’encofrat unidireccional.
- Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle.
Per realitzar estructures metàl·liques serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
- encofradors.
- ferrallistes.
- operaris d’abocament i vibrat del formigó.
- conductors de formigonera.
- operaris per al bombeig del formigó.
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- operadors de grua.
- soldadors.
- operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques.
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de
l’estructura:
- Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada pel
transport auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, estintolaments, escales
manuals, plataformes de càrrega i descàrrega, bastides, serra circular,etc.
- Eines manuals.
- Preses provisionals d’aigua i electricitat.
- Instal·lació d’higiene i benestar.

3.2 Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material
de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és
la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el
seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen
a continuació.
Riscos
Probabilitat
Gravetat
Avaluació
del Risc
1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
ALTA
MOLT GREU CRÍTIC
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
MEDIA
GREU
MEDI
3.- Caiguda d' objectes per desplom
MEDIA
MOLT GREU ELEVAT
4.- Caiguda d’objectes per manipulació.
MÈDIA
LLEU
BAIX
5.- Caiguda d’objectes.
MEDIA
MOLT GREU ELEVAT
6.- Trepitjades sobre objectes
MEDIA
LLEU
BAIX
7.- Cops contra objectes immòbils
MEDIA
LLEU
BAIX
8.- Cops amb elements mòbils de màquines
MEDIA
GREU
MEDI
9.- Cops amb objectes o eines.
MEDIA
LLEU
BAIX
11.- Atrapaments per o entre objectes.
MEDIA
LLEU
BAIX
15.-Contactes tèrmics.
MEDIA
GREU
MEDI
16.-Contactes elèctrics.
MÈDIA
MOLT GREU ELEVAT
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
MÈDIA
LLEU
BAIX
corrosives
19.-Exposició a radiacions.
MEDIA
GREU
MEDI
20.-Explosions.
BAIXA
MOLT GREU MEDI
21.-Incendis.
BAIXA
GREU
BAIX
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
ALTA
LLEU
MEDI
28.-Malalties causades per agents físics.
MEDIA
GREU
MEDI
OBSERVACIONS:
(6)
Risc específic amb encofrats de fusta.
(8)
Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet” i a l´ús de la serra circular.
(15 I 19) Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacetilènic de metalls .
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i radiacions ultraviolades i infrarojes.

3.3 Norma de Seguretat
3.3.1 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de
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bastida tubular.
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.
3.3.2 PROCÉS
El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.
S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de
construcció de l’estructura.
3.3.3 Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica.
En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de portar el cinturó de
seguretat ancorat a:
Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que no ofereixi cap
obstacle en el desplaçament del treballador, aquest amarratge es trobarà constituït per un mosquetó en un
dels extrems i en l’altre per una anella, de manera que el mosquetó s’enganxi a l'anella configurant tot un
conjunt que abraci a la biga anteriorment esmentada. Aquest amarratge en cas de caiguda al buit del
treballador haurà de suportar el pes del mateix i quedant així sospès de la biga.
Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplaçament de l’ancoratge
mòbil.
En els desplaçaments a alçades diferents de l’estructura s’empraran escales metàl·liques manuals, les
quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius pilars metàl·lics.
Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales metàl·liques manuals
que s’usen com les escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part central.
És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es troba
suspesa per la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d'un lloc fix, sense que estigui suspès per cap grua.
La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les corresponents baranes
reglamentàries, és a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia i entornpeu. L’amplada mínima de la
plataforma haurà de ser de 60 cm.
S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàl·lica no sobrepassi dues o tres plantes de la
realització del corresponent forjat.
Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el forjat, permeten que puguin
fixar-se les proteccions a pilars i bigues principals a l’alçada i al moment adient i d’aquesta forma realitzar
els treballs amb total seguretat
El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb proteccions de xarxes o
barana. El muntatge de bigues caldrà realitzar-lo des de plataformes dissenyades per a aquesta finalitat.
3.3.4 Durant la construcció de forjat.
Tot esperant la construcció de les escales definitives entre les plantes, es garantirà l’accés a aquestes
mitjançant escales manuals recolzades, a la seva part superior, a la planta i subjecta a aquesta, així com, en
el recolzament de la planta inferior tot i procurant que aquesta disposi dels reforços antilliscants.
En la col·locació de la xapa metàl·lica de l’encofrat perdut es farà sempre des de la part que ja es trobi
col·locada.
L’ aplec de xapa, malles electrosoldades, etc. s’ha de fer estratègicament a tota la planta per evitar
desplaçaments inútils per les bigues.
Un cop adormit el formigó s’instal·laran les corresponents xarxes subjectades per mènsules.
A la vegada s’instal·laran els ascensors i muntacàrregues auxiliars de l’obra. En referència als ascensors es
muntaran les corresponents portes per evitar la caiguda al buit, així com les baranes perimètriques. I en
referència als muntacàrregues, es posarà una barana abatible per protegir al personal a la plataforma de
càrrega i descàrrega. Quan s’aixequi aquesta barana per entrar la càrrega, quedarà bloquejat el
muntacàrregues.
A cada planta s’instal·larà a tots els seus perímetres, tant en l’interior com en l’exterior, dos cables d’acer
tensats, un d’ells a 90 cm. de terra i altre a 45 cm. de terra. Des del cable superior fins a terra es col·locarà
la xarxa tipus tennis plastificada la qual serà clavetejada al forjat ja realitzat i se subjectarà al cable superior.
3.3.5 Protecció de buits horitzontals.
Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en l’execució del propi forjat.
Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es clavetejaran a la mateixa.
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Barana o xarxes: Posat que el buit sigui d’una dimensió que faci impossible la col·locació de les malles
electrosoldades s’instal·laran les corresponents baranes o xarxes horitzontals.
S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en aquesta les peces de
gran tonatge.
Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el transport de perfils
metàl·lics de l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant una grua mòbil, considerant les dimensions
de la càrrega, aquesta haurà d’estar dirigida per dos operaris en el seu transport horitzontal, mitjançant
sengles cordes lligades als extrems dels perfils per evitar possibles moviments d’oscil·lació. L’eslingat de la
càrrega es realitzarà mitjançant eslingues de dos braços suficientment separades per garantir la seva
estabilitat (l' angle entre eslingues ha de ser major de 30º).
S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció
tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a grues
mòbils autopropulsades usades.
El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres elements auxiliars per a la
realització de l’estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos
braços.
Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre pilars s’estendran
cables de seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de seguretat, que serà emprat en els desplaçaments
sobre les ales de les bigues.
Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl·lics hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en els treballs a
desenvolupar hi ha qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.
Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus mènsula.
Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de soldadura realitzats sobre
la seva verticalitat.
És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons de soldadura a les
alçades immediates inferiors
A les operacions de soldadura per a bigues, jasseres, etc. realitzades in situ es confeccionarà una guíndola
de soldador, amb una barana perimètrica d’un metre d’alçada formada per passamans, barra intermitja i
entornpeu.
Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran tallats a la mesura
requerida pel muntatge.
En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador contingui les vàlvules antirretrocés, que les
mànegues d’alimentació estiguin en bon ús, que les bombones, de gas estiguin subjectes al carretó
portabombones i que els manòmetres estiguin en bones condicions.
Posat que s’empri el bufador per al tall de perifèria “in situ”, amb risc d’incendi, es procurarà limitar en la
mesura del possible, la cascada d’espurnes i trossos de ferro fosa, i per això es col·locarà a la seva
verticalitat una manta ignífuga.
Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera, col·locant una manta
ignífuga.
En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui convenientment aïllat, que els
cables d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el grup de transformació estigui convenientment aïllat
per evitar el risc de contactes elèctrics.
Posat que es faci el muntatge de l’estructura metàl·lica a base de passadors, l’operari que realitzi aquesta
operació emprarà el cinturó de seguretat convenientment ancorat o situat dintre d’una guíndola.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat amb protector auditiu tipus orellera,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat de cuir.
En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions gamma, l’operari ha d’anar
protegit amb davantal, guants adequats i polaines per evitar que les radiacions gamma li arribin el seu cos.
És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i l’elèctrode directament
connectat al grup ; i inclòs en el cas d’un perllongat abandó del tall d’obra deixar el grup transformador en
tensió.
És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura.
En el muntatge de l’estructura metàl·lica l’accés al tall d’obra es realitzarà mitjançant escales manuals, tenint
present el lligat d’aquestes en la seva part superior i sabates antilliscant a la seva part inferior.
Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul d’escala de dos o tres
plantes, que s’anirà hissant a mesura que vagi avançant l’execució de l’estructura.
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És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura.
No s’ha d’emprar l’acer corrugat per fer eines de treball o elements auxiliars.
Si l’encofrat es troba format per xapes metàl·liques d’encofrat perdut, s’ aplegaran entre biga i biga, tot i
procurant que la seva alçada no sigui mai superior a 0,5 metres.
La col·locació de l’encofrat es realitzarà sempre des de la part que ja es trobi muntada.
La malla electrosoldada s’ aplegarà entre biga i biga, tot i procurant que la seva alçada no sigui mai
superior a 0,5 metres.
A les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l’aixafament de les armadures caldrà col·locar
unes plataformes de circulació de 60 cm. d’amplada, com a mínim.
Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haurà de circular exclusivament sobre
les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat.
L’operari que realitzi l ‘abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat,
guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
El vibrador es trobarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència.
En els processos de vibrat el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de
treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
El subministrament elèctric al convertidor del vibrador es trobarà convenientment aïllat, conforme a les
instruccions del Reglament de Baixa Tensió.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i sobreintensitats i curtcircuits,
per consegüent haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els seus respectius
magnetotèrmics.
Si hi ha edificis d ‘una gran alçada, en la mesura del possible, un cop realitzat el forjat es procurarà que
l’accés del personal a la planta es realitzi mitjançant ascensors d’obra, amb la finalitat de canalitzar el trànsit
del personal a l’obra.
Les elevacions a les diferents plantes, on es prevegi la immediata construcció dels tancaments, es
col·locaran plataformes de càrrega i descàrrega, per facilitar l’elevació de material.
El trasbals de material paletizat a l’interior de les plantes es realitzarà mitjançant toros.
El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjançant carretons elevadors.
Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del material emmagatzemat en ell, es
col·locarà a prop de l’accés principal un extintor contra incendis del tipus que es necessiti.
Als quadres elèctrics de zona es col·locaran extintors de CO.
00000000S’hauran d’emprar mantes ignífuges sempre que per les característiques del tipus de treball es
pugui produir un incendi.
S’haurà de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es realitzin treballs
susceptibles de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de metalls mitjançant bufador, tractament
tèrmic mitjançant material bituminós).
S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat.
S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna.
S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric.
S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes.
S’haurà de garantir l’evacuació de runes.

3.4 NOUS ELEMENTS AUXILIARS

3.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu L’alçada
de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció
constituït per una malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana
modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un tub quadrat que
es clavarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
- Malla electrodosada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
- Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapuntes.
La xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a
màxim, i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimètrica ha de ser de poliamida de 12mm. com
a mínim. La xarxa es subjectarà al forjat mitjançant anelles embegudes en el procés de formigonat,
separades 20 cm i empoltrat-se al forjat 5 cm. com a mínim. L’altre extrem de la xarxa anirà
agafada a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot
plegat un conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una
alçada de 6 metres com a màxim.
- Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos.
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.
- Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de càrrega suspesa.
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de material inflamable.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de no fumeu.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

A aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Oxitallada
Escales de mà
Grúes i aparells elevadors
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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3.6 Relació d'Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives:
Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita
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cilindrada).
Treball amb encofrats i armadures:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Guants de lona i cuir (tipus americà).
- Granota de treball.
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.
Pels treballs amb el bufador:
- Cascos de seguretat.
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos.
- Guants de cuir.
- Davantal de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Davantal de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
Treballs de bulonat:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
Treballs de formigonat i vibrat:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat de goma de canya alta.
- Guants de neoprè.
- Granota de treball.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al R.D. 773/1997,
del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

1 COBERTES
1.1 Introducció
1.1.1 Definició:
Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici el
cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps.
1.1.2 Tipus de cobertes:
Cobertes planes:
- trepitjables.
- no trepitjables.
Cobertes inclinades:
- de fibrociment.
- galvanitzades.
- aliatges lleugers.
- pissarra.
- sintètics.
- teula.
- xapa.
Llanternes.
1.1.3 Observacions generals:
Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per
filtració o per condensació, a part de proporcionar un cert grau d’aïllament.
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta.
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta finalitat
es farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal
iniciar el desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar
fins al forjat de la coberta.
Si atenent a les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en el forjat
de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari. La
instal·lació de la grueta s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant
en cada moment la capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques.
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui
realitzant aquesta.
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar,
tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

2 COBERTES PLANES
2.1 Definició i descripció
2.1.1 Definició:
Conjunt constructiu amb petits pendents (aproximadament inferiors al 5%), que inclouen una làmina
totalment impermeable i flexible, amb juntes també impermeables, per facilitar el vessament de l’aigua.
2.1.2 Descripció:
La coberta plana es construeix sobre l’últim forjat, que li serveix de suport. Generalment, aquest forjat ha
estat construït igual que la resta. Hauran de ser accessibles pel manteniment.
Les cobertes planes poden tenir cambra de ventilació.
Les fases principals de la construcció d’una coberta plana són:
- la formació dels pendents.
- aïllament i impermeabilització.
L'acabat.
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El sistema utilitzat per a la formació dels pendents dependrà del tipus de coberta, es poden realitzar amb
envanet de sostremort i solera, o bé mitjançant altres procediments més actuals, com per exemple l’ús de
formigó cel·lular, argiles expandides, perlita, arlita,etc.
La impermeabilització es pot aconseguir mitjançant :
- Teles asfàltiques, aquestes làmines es solapen soldant-se en calent.
- Làmines butíliques, la unió es realitza amb coles que actuen com adhesiu.
- O recs asfàltics, formant una pel·lícula impermeable aplicada "“in situ"”.
L’acabat té la funció de protegir la impermeabilització. Es pot realitzar amb rajoles comunes o rajoles, etc., si
ha de ser transitable o amb grava, i teles autoprotegides si no ho ha de ser.
Segons els paràmetres constructius anteriorment esmentats podem distingir diferents tipus de cobertes
planes :
- Terrat a la catalana: consisteix a fer una solera, tan deslligada com sigui possible de les parets
laterals, sustentada sobre envanets transversals a l’embigat, formant una cambra d’aire.
- Coberta convencional:
- Coberta invertida: coberta no trepitjable que té l’aïllament tèrmic col·locat a l’exterior de la cara
superior de la làmina impermeable, per protegir-la dels canvis tèrmics.
Per a realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
- Operaris d’abocada del formigó cel·lular.
- Operaris per al bombeig del formigó.
- Operadors de grua.
- Paletes.
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de
l’estructura:
- Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada pel
transport auxiliar, bomba de formigó, etc.
- Estris: bastides de cavallets, bastida de façana, proteccions col·lectives i personals, etc.
- Eines manuals.
- Preses provisionals d’aigua i electricitat.
- Instal·lacions d’higiene i benestar.

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

Probabilitat

Gravetat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.

ALTA
ALTA
MÈDIA
ALTA
BAIXA

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

11.-Atrapaments per o entre objectes.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents quimics
28.-Malalties causades per agents físics.

BAIXA
BAIXA
MEDIA
MÈDIA

GREU
GREU
GREU
LLEU

BAIX
BAIX
BAIX
BAIX

BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

LLEU
ÍNFIM
MOLT GREU MEDI
GREU
BAIX
LLEU
ÍNFIMI
LLEU
ÏNFIM
GREU
BAIX

OBSERVACIONS:
(8)
Risc a causa del bombament de formigó “cop d’ariet”.
(15 I 19) Risc específic a causa de la manipulació del calefactor per unir làmines asfàltiques.
(28) Risc causat per radiacions d’infraroigs.

2.3 Norma de Seguretat
2.3.1 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui,
s’emprarà la grua torre tenint en compte que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota
més alta de la coberta.
Donats els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar
que ja es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra
restant.
2.3.2 PROCÉS
El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics de l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat que sigui
possible.
S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant
la construcció de la coberta.
2.3.3 Protecció dels buits perimetrals.
En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba definit en el projecte, l’ampit
perimetral.
Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta
les corresponents baranes de seguretat.
Posat que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant
baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la llimatesa, per a l’ancoratge del
mosquetó del cinturó de seguretat.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix
i 20 cm. d’ample.
Bastida de façana: posat que la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una bastida
de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix amb la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a
diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes
bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada complementant-se alhora
amb una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta.
2.3.4 Protecció dels buits del forjat horitzontal.
S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements esmentats a
continuació:
Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels forats a l'execució del mateix
forjat. Posat que el projecte no comtepli l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es protegiran cobrintlos amb una malla electrosoldada embeguda al formigó.
Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i al posat que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la
mateixa.
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Baranes: Baranes a 90 cm. d’alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. Es
convenient emprar el guardacòs (cargols) com muntant de la barana.
Per evitar el risc de caiguda d’objectes a les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant bateas
(plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà convenientment lligat o encintat al
corresponent palet.
Es suspendran els treballs al terrat quan la velocitat del vent sigui superior a 60 Km/h, per prevenir del risc
de caiguda d’objectes i persones.
En el cas que es treballi a la coberta, i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió no es treballarà
a la coberta sense respectar la distància de seguretat; davant de la impossibilitat de respectar aquesta
distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es
realitzen aquests treballs.
Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que rodin
per l’efecte del vent, aniran ordenats per zones de treball per facilitar la seva manipulació.Els recipients que
transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran de tal manera que no es
produeixin vessaments innecessaris.
Les bombones de gas butà es mantindran en posició vertical, lligades al carret portabombolles i a l’ombra,
evitant la seva exposició al sol.
L’accés a la coberta amb l’escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant
l’escala en 1 metre l’alçada a guardar.
El formigó de formació de pendents (o formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) es servirà a coberta amb el cubilet
de la grua torre o, si no n’hi ha mitjançant bombeig.
S’establiran "camins de circulació" sobre les zones de procés de fraguat o enduriment d’una amplada de
60cms .
Les planxes de polistirè es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els
petits ajusts.
Hi haurà una zona d’emmagatzematge habilitada per a productes bituminosos i inflamables, i en aquesta
zona hi haurà un extintor de pols química seca.
Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat cal garantir la seva ventilació.
S’instal·laran senyals de perills d’incendis.
L’hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. És prohibit d’omplir
les plataformes per a evitar d’aquesta manera vessaments innecessaris.
Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cordes i mai directament amb les mans o el cos.
La grava es dipositarà sobre la coberta per al seu batec i anivellació, tot i evitant sobrecàrregues puntuals
sobre el forjat.
El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissarà sobre plataformes emplintades, segons són
enviades pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la plataforma
d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat.
A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, papers
i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets per
a la seva posterior evacuació.
Els operaris que realitzin la construcció de la coberta hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits,
així mateix, s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius magnetotèrmics.

2.4 NOUS ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Escales de mà
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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2.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta,
subjectats a un muntant que podrà estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o
una fusta convenientment clavetejada a la cantonada del forjat. L’alçada de la barana serà de 90
cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. La part superior disposa d’un tub quadrat que
es clavetejarà a la xarxa, aquest tub alhora estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
- Tapes de fusta: es taparan els forats amb fusta i posat que hi hagi llosa de formigó es clavetejarà a
la mateixa.
- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
- Bastides.
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5
cm. de gruix i 20 cm. d’ample.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de càrrega suspesa.
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal d’advertència de risc d’incendi.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

2.6 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (molt especialment per a la traginadora de trabuc “dúmper” de petita
cilindrada).
Treballs amb formigonat:
- Cascos de seguretat de goma de canya lata.
- Botes de seguretat.
- Guants de neoprè.
- Granota de treball.
Per a treballs amb l’encenedor de segellament:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir.
- Granota de treball.
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- Botes de cuir de seguretat.
Pel ram de paleta:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de seguretat de goma de canya alta.
- Cinturó de seguretat, si calgués.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual s’hauran de complir a cada moment els requisits establerts al RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

1 TANCAMENTS EXTERIORS
1.1 Introducció
1.1.1 Definició:
Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici.
1.1.2 Tipus de tancaments exteriors:
Façanes de fàbrica:
- blocs.
- maons:
- obra vista.
- revestit.
- acabats penjats.
- vidre.
Façanes prefabricades:
- tancament cortina.
- plafons pesats de formigó.
- plafons lleugers.
1.1.3 Observacions generals:
La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat corresponent,
per això haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a les respectives plantes per a la
confecció d'aquest tancament.
Segons criteris d'eficàcia i seguretat, l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements
auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc.
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives al
lloc on s'estigui construint.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el
muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons criteris
d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la
grua torre si no s’ha previst cap elevació de pes superiors a la capacitat dels corresponents
muntacàrregues, i tenint present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil.
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball
mitjançant punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux.
Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de
limitació del solar per evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar,
tanmateix, les preses provisionals de obra (aigua i electricitat).
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2 FÀBRICA DE MAÓ
2.1 Definició i descripció.
2.1.1 Definició:
Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic.
2.1.2 Descripció:
L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la
planta, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell.
El procés constructiu és repetitiu per a cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa.
La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases:
col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la col·locació de regles.
senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.
col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles.
instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de
l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta
bastida tubular modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica i
amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció.
Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives plantes. Aquest aplec del
material que normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través de la grua; si encara
s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat pels toros a la
corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al muntacàrregues s'emprarà el
carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió fins a les plantes es realitzarà
amb la forquilla portapalet que es trobarà eslingada a la balda de la grua.
Per a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent:
operadors de grua.
manobres.
operadors de carretó elevador.
També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització
de la façana.
Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport
auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets, eslingues,
proteccions col·lectives , individuals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d'aigua: s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna de
les plantes.
Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa provisional
general.

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

Probabilitat

Gravetat

Avaluació
del Risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ÍNFIM
ELEVAT
ELEVAT
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX

1- Caigudes de persones a diferent nivell
ALTA
MOLT GREU
2- Caigudes de persones al mateix nivell
ALTA
GREU
3-Caiguda d’objectes per desplom
MÈDIA
MOLT GREU
4-Caiguda d’objectes per manipulació
BAIXA
LLEU
5-Caiguda d’objectes
ALTA
GREU
6-Trepitjades sobre objectes
ALTA
GREU
7-Cops contra objectes immòbils
ALTA
LLEU
8-Cops amb elements mòbils de màquines
MÈDIA
GREU
9-Cops amb objectes o eines
MÈDIA
LLEU
10-Projecció de fragments o partícules
MÈDIA
LLEU
13-Sobreesforços
BAIXA
LLEU
16-Contactes elèctrics
MÈDIA
GREU
17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives
MÈDIA
LLEU
18-Contactes amb substàncies càustiques o
MÈDIA
LLEU
corrosives
26-O R: manipulació de materials abrasius
ALTA
LLEU
MEDI
27-Malalties causades per agents químics
MÈDIA
LLEU
BAIX
28-Malalties causades per agents físics
MÈDIA
LLEU
BAIX
OBSERVACIONS:
(8)
Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
(17) Risc causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
(27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.
(28) Risc causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar.

2.3 Norma de Seguretat
2.3.1 POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de l’obra,
o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre.
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.
2.3.2 PROCÉS
El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la seva construcció amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat
adequadament.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els
perímetres i es taparan els buits horitzontals.
En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat
al risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat.
El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses per evitar així relliscades.
S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà per la correcta instal·lació
dels entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.
En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en
especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet.
Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes de
30 Kg.
Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició dels
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interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si aquests
treballs a desenvolupar presenten qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.
2.3.3 ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat, tot complint amb la normativa de seguretat especificada en:
Escales de mà
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes
Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que es
col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat
i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

2.4 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la
barana serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció
constituït per una malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana
modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que
es clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Bastides de façanes.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm.
de gruixària i 20 cm. d'amplària.
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la
normativa assenyalada en aquesta activitat:
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal d'advertència de risc d’incendis.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997).
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2.5 Relació d'Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport (conductors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada).
Per als treballs del ram de paleta:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona.
Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters.
Granota de treball.
Botes de cuiro de seguretat.
Cinturó de seguretat, si cal.
Mascareta amb filtre antipols, si es manipula la màquina de trepar.
Ulleres antiimpacte, si es manipula la màquina de trepar.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als
treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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1 TANCAMENTS INTERIORS
1.1 Introducció.
1.1.1 Definició:
Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici.
1.1.2 Tipus de tancaments interiors:
De totxo
Prefabricats:
plafons de guix-cartró.
plafons de guix o escaiola.
plaques de guix o escaiola.
plaques de formigó massisses o buides.
1.1.3 Observacions generals:
Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent.
Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per
a la confecció d’aquests tancaments.
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc.
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja
instal·lades.
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que
estigui instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de
l’edifici. L’ús de la grua torre s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva
mida, és impossible de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de les necessitats reflectides
en el projecte no s’han de realitzar més elevacions especials a les futures activitats, es recomana el
desparament de la grua torre; donat que a partir d’aquesta activitat, no és operativa amb un rendiment
eficaç.
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir una
mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux.
S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així
com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

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

2.2 Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I
en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució
Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat
(severitat) és la conseqüència esperada normalment de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar, o en
el seu cas, controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte les mesures preventives que es
desenvolupen a continuació.
Riscos
Probabilitat
Gravetat
Avaluació
del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell
MÈDIA
MOLT GREU ELEVAT
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
MÈDIA
GREU
MEDI
3.-Caiguda d’objectes per desplom
BAIXA
GREU
BAIX
4.-Caiguda d’objectes per manipulació
BAIXA
LLEU
ÍNFIM
5.-Caiguda d’objectes
BAIXA
GREU
BAIX
6.-Trepitjada sobre objectes
MÈDIA
LLEU
BAIX
7.-Cops contra objectes immòbils.
ALTA
LLEU
MEDI
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
MÈDIA
GREU
MEDI
9.-Cops amb objectes o eines.
MÈDIA
LLEU
BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules.
MÈDIA
LLEU
BAIX
13.-Sobreesforços.
BAIXA
GREU
BAIX
16.-Contactes elèctrics.
MÈDIA
GREU
MEDI
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
MÈDIA
LLEU
BAIX
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
ALTA
LLEU
MEDI
27.-Malaties causades per agents químics.
MÈDIA
GREU
MEDI
28.-Malalties causades per agents físics.
MÈDIA
GREU
MEDI
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OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
(17) Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
(27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.
(28) Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.

2.3 Norma de Seguretat
2.3.1 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si
manca, es farà servir la grua torre.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes
les instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
2.3.2 PROCÉS
El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment
il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en les
activitats anteriors.
En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a
risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents del tall d’estructures o
anteriors, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre
aquell espai de temps en el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per
plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets es col·locaran sempre més endins del cantell del
forjat, per a que, d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva funció.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en
ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada.
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial
es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls amb
ulleres antipartícules.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a
desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.
Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi
hagués risc de caiguda a diferent nivell.
S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla.
Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de
barana perimètrica.
Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, esforços
superiors als d’ús.
Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals
disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a sobre
del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.
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2.3.3 ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al desenvolupament d’aquesta
activitat
Escales de mà
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bastida de borriquetes
Serra
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

2.4 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm.
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforç
central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tram de protecció format per
malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà
sustentada per un guardacòs amb forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub
quadrat, al qual es clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm.
de gruix i 20 cm. d’ample.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada a aquesta activitat:
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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2.5 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).
Pels treballs de maçoneria :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si calgués.
Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora.
Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb
ells, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7
RD 1627/1997).
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

3 TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS
3.1 Definició i descripció.
3.1.1 Definició:
Divisions fixes sense funció estructural, realitzades amb plaques i plafons, per a separacions d’espais
interiors d’un edifici.
3.1.2 Descripció:
La construcció de tancaments interiors a base de plafons es realitza en les següents fases:
senyalització a planta, mitjançant blavet.
col·locació de guies.
col·locació de plafons.
segellat de juntes entre plafons.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la grua, prèviament empaquetat.
Per realitzar els tancaments interiors amb plaques de guix-cartró, serà imprescindible considerar l’equip
humà següent:
Operadors de grua.
Muntadors de plaques prefabricades.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per tal de dur a terme la realització
d’aquests:
Maquinària: grua, muntacàrregues, mola “radial”, pistola fixa-claus, trepant portàtil.
Estris: escales de mà, de tisores, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua.
Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional
general: de la presa general sortirà un cable que alimentarà cada bloc, d’aquest últim quadre partirà el
muntant; que alhora alimentarà cada quadre de les plantes respectives. Els quadres d’aquestes plantes
disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per protegir de contactes indirectes i de curtcircuitssobreintensitats. Independentment s’instal·larà un muntant, el qual alimentarà un punt de llum a cada planta,
per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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3.2 Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I
en la seva avaluació, s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució
Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu,
segons disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar o en el
seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació
del risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
ELEVAT
BAIX
MEDIA
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
ALTA
MOLT GREU
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
ALTA
GREU
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
MEDIA
MOLT GREU
5.-Caiguda d’objectes.
ALTA
GREU
6.-Trepitjades sobre objectes.
ALTA
GREU
7.-Cops contra objectes immòbils.
ALTA
LLEU
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
BAIXA
GREU
9.-Cops amb objectes o eines.
MÈDIA
LLEU
10.-Projecció de fragments o partícules.
MÈDIA
LLEU
13.-Sobreesforços.
BAIXA
LLEU
15.-Contactes tèrmics
BAIXA
GREU
16.-Contactes elèctrics.
MÈDIA
MOLT GREU
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives
MEDIA
LLEU
19.-Exposició a radiacions
MEDIA
GREU
20.-Explosions
BAIXA
MOLT GREU
21.-Incendis
BAIXA
GREU
22.-Causats per éssers vius
BAIXA
LLEU
23.-Atropellaments, cops i xocs contra vehícles
BAIXA
GREU
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.
ALTA
LLEU
27.-Malalties causades per agents químics
MEDIA
GREU
28.-Malalties causades per agents físics.
MÈDIA
GREU
OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d´elements mòbils de maquinaria de moviment de terres.
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador.
(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per les errades d'aïllament
en màquines.
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols neumoconiòtic.

3.3 Norma de Seguretat
3.3.1 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Es garantirà el subministrament de material als diferents talls amb la grua torre.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de tancaments interiors de plafons, s’han d’assegurar
de que ja estiguin construïdes les instal·lacions d’Higiene i benestar definitives, per a l’execució de la resta
de l’obra.
3.3.2 PROCÉS
El personal encarregat de la col·locació dels plafons, ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar la construcció dels tancaments interiors amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment
il·luminat.
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Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors, als llocs on hi hagi risc.
Quan per necessitats d'obra, sigui necessari treure proteccions col·lectives provinents de talls anteriors,
aquestes hauran de ser reposades en tots aquells espais que les requereixin, i fins i tot durant aquell espai
de temps en el que, per una o altra raó, no s’estigui treballant en aquell lloc.
En cas que per necessitats de construcció no pogués instal·lar-se la barana de seguretat, l’operari exposat a
risc de caiguda haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes
específiques.
S’ha de controlar el bon estat de l’empaquetat dels materials.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició dels interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que manipulin el material empaquetat hauran d’emprar cas de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
Els operaris que realitzin el segellat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma (neoprè), granota
de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat si en aquestos treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a
diferent nivell.
Els operaris que realitzin el muntatge dels plafons hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
En la manipulació de la mola “radial”, pel tall dels plafons, els operaris hauran d’emprar, a més, ulleres
antiimpactes i màscara d’un sol ús antipols.
En la manipulació de la pistola fixa-claus, els operaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius
(auriculars o taps) i ulleres antiimpactes.
En la manipulació de la pistola fixa-claus, els usuaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius (auriculars
o taps) i ulleres antiimpactes.
Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació, situats a la façana, els quals
disposaran, a cada planta, de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a
sobre del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.
3.3.3 ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars per realitzar les feines d’aquesta activitat.
Escales de mà
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

3.4 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es fa referència en les normes de seguretat estaran constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm.
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit i, en la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tenis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub
quadrat on s'hi clavarà la xarxa; aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm.
de gruix i 20 cm. d’ample.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada a aquesta activitat:
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
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Senyal
Senyal
Senyal
Senyal
Senyal
Senyal
Senyal
Senyal
Senyal
Senyal
Senyal
Senyal

d’advertència de caiguda a diferent nivell.
d’advertència de risc d’ensopegar.
d’advertència de risc elèctric.
de prohibit el pas als vianants.
de protecció obligatòria del cap.
de protecció obligatòria dels peus.
de protecció obligatòria de les mans.
de protecció obligatòria del cos.
de protecció obligatòria de la vista.
de protecció obligatòria de l’oïda.
de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

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

3.5 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport (operaris de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Pels treballs de muntatge:
Casc de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de pastes de segellat.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Màscara d’un sol ús antipols, en la manipulació de la mola “radial”.
Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la mola “radial”.
Treballs amb pistola fixa-claus:
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir.
Ulleres antiimpactes.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als
treballadors , reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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1 REVESTIMENTS DE PARAMENTS
1.1 Introducció
1.1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes.
1.1.2 Tipus de revestiments:
Exteriors:
aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils
d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres.
arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats
d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.
pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements
d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos.
Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que
s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície
d’acabat del mateix.
Interiors:
aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de fusta,
perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer inoxidable o
PVC, o altres.
enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València
arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats
d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.
flexibles: revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per a
acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles.
refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de
l’operació més fina del lliscat.
lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa a
sobre de la superfície del referit.
pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements
d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos.
teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra natural o
artificial.
1.1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com:
per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc.
per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat.
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

2 Revestiments exteriors
2.1 Definició i descripció
2.1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o
aspecte.
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2.1.2 Descripció:
Els revestiments es realitzen en les següents fases:
Revestits o xapats:
col·locació d’ancoratge.
muntatge de plaques.
Arrebossats:
tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà.
Humectar el suport prèviament net, i arrebossar.
es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.
Pintures:
la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc.
s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar.
es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
Adreçat:
s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit.
es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter.
passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi:
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport
del material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó
elevador.
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:
- operadors de grua.
- operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas.
- operadors de carretó elevador.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels
revestiments:
- maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.
- estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà,
proteccions col·lectives i personals, etc.
- eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
- presa provisional d’aigua.
- instal·lació elèctrica provisional.
- instal·lacions d’higiene i benestar.

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

Probabilitat
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Gravetat

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

2.3 Norma de Seguretat
2.3.1 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra,
per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos i
materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.
2.3.2 PROCÉS
El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.).
En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves
proteccions i estabilitat.
Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a
risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes
específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en
ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà
especial cura de no posar el peu sota del palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base
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de barana perimètrica.
És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes
des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb els
què amarrar el fiador del cinturó de seguretat.
Aplacat o xapat
En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida
penjada.
Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC.
No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat.
El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o
abatibles.
S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball
simultàniament, qualsevol que sigui aquest.
Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.Arrebossats i estucats en fred
Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més
separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjançant
elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de
seguretat que evitin el seu lliscament involuntari.
S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda
d’objectes.
És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical
Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi
ha risc de caiguda a diferent nivell.
En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la
instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Pintures
S’evitarà el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que realitzin
l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat
(casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat
i, quan es necessiti, cinturó de seguretat).
El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a terme
des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.
Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, menjarà
ni es beurà,
Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà
acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega
pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.
Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com
treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor.
L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació.
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures.
Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per
evitar sobrecàrregues innecessàries.
El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació.
A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència material
inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.
2.3.3 ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat
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Escales de mà
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

2.4 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm.
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per
malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5
cm. de gruix i 20 cm. d’ample.
- Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).
Pels treballs de pintura:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si correspon.
Pels treballs amb morters:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Pels treballs d’aplacat o xapat:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

3 REVESTIMENTS INTERIORS
3.1 Definició i descripció.
3.1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats i/o
aspecte.
3.1.2 Descripció:
Tipus de revestiments interiors:
aplacats o xapats.
arrebossats.
pintures.
Enrajolats de parets:
amb morter de ciment
amb adhesiu.
referits i lliscats.
tèxtils.
flexibles.

2.5 Relació d’Equips de protecció individual
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
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En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta
finalitat: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El
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transport de material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant
el carretó elevador.
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip humà:
operadors de grua.
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas.
operadors de carretó elevador.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels
revestiments:
Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i
personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d‘higiene i benestar

3.2 Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material
de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat)
és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu
cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos
Probabilitat
Gravetat
Avaluació
del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
MÈDIA
MOLT GREU ELEVAT
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
MÈDIA
GREU
MEDI
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
BAIXA
GREU
BAIX
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
MÈDIA
LLEU
BAIX
5.-Caiguda d’objectes.
BAIXA
GREU
BAIX
6.-Trepitjades sobre objectes.
MÈDIA
LLEU
BAIX
7.-Cops contra objectes immòbils.
ALTA
LLEU
MEDI
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
MÈDIA
GREU
MEDI
9.-Cops amb objectes o eines.
MÈDIA
LLEU
BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules.
MÈDIA
LLEU
BAIX
13.-Sobreesforços.
BAIXA
GREU
BAIX
16.-Contactes elèctrics.
MÈDIA
GREU
MEDI
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
BAIXA
GREU
BAIX
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
MÈDIA
GREU
MEDI
corrosives
20.-Explosions.
BAIXA
MOLT GREU MEDI
21.-Incendis.
BAIXA
GREU
BAIX
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
ALTA
LLEU
MEDI
27.-Malalties causades per agents químics.
MÈDIA
GREU
MEDI
OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de revestiment o
degut a la manipulació de l’esmoladora angular.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc.
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3.3 Norma de Seguretat
3.3.1 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra;
per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i materials a
granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
3.3.2 PROCÉS
El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les
de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la
realització de treballs sobre superfícies insegures,
Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.
Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment
de dos metres.
En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció
a base de barana perimètrica.
Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver
ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes
específiques de càrrega i descàrrega.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual,
en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial,
es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles masclefemella.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
Aplacat o xapat
En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el bastiment
penjat.
No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat.
El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o
abatibles.
Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
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Entaulellat
El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals oberts
per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols.
Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”.
Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes.
És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis.
Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on les
necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de
seguretat.
Arrebossats, referits i lliscats.
Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el
més separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements
pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat
que evitin el seu lliscament voluntari.
Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament de
Baixa Tensió.
Tèxtils i flexibles.
El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es realitzarà
mitjançant dos operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o sobreesforços.
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la
renovació constant com per evitar les possibles intoxicacions.
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de mantenir
una ventilació constant.
És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per tal
d’evitar la formació d’atmosferes nocives.
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o
espurna.
Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar possibles
incendis.
S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i
dissolvents, i del magatzem de productes tèxtils.
En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca.
En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de no fumeu.
És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.
Pintures
Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els
treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i
permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de
neoprè, botes de seguretat i en els casos que es necessiti, cinturó de seguretat
El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des de
poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.
Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es
menjarà ni es beurà.
Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà
acoblat el seu corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de
pigment i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.
Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com
treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor.
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L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació.
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures
Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per
evitar sobrecàrregues innecessàries.
El magatzem de pintures disposarà de ventilació.
Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència de
material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.
3.3.3 ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat
Escales de mà
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Bastida de borriquetes
Serra
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

3.4 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada.
Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç
central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm.
de gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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1 PAVIMENTS
1.1 Introducció.
1.2 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.3 Tipus de revestiments:
3.5 Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).
Pels treballs amb pintura i coles:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si s’escau..
Pels treballs amb morters i guixos:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Pels treballs de revestit o xapat:
Cascos de seguretat
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora
(Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra
natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer.
flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials:
moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i
policloroprè.
soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la
superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment.

1.4 Observacions generals:
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de
bombatge pneumàtic de morters o assimilables.
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la
grua.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum,
la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

1.5 Definició i descripció.
1.5.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.
1.5.2 Descripció:
tipus de revestiments amb peces rígides:
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de
ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt.
amb llistons d’empostissar (mosaic).
amb posts (fusta).
amb lloses de pedra.
amb plaques de formigó armat.
amb llambordins de pedra i formigó.
tipus de revestiments flexibles:
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni
adherides a tocar o soldades.
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum
adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb
juntes a tocar o soldades.
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment.
tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi:
grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà
mitjançant el carretó elevador.
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1.7 Norma de Seguretat
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:
operadors de grua.
enrajoladors i d’altres.
operadors de carretó elevador.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels
paviments:
Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita
cilindrada per transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc.
Estris.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.

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

Probabilit
at
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA

Gravetat

Avaluació
del risc
MEDI
MEDI
ÍNFIM
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
MOLT GREU
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
GREU
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
LLEU
5.-Caiguda d’objectes.
GREU
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
GREU
10.-Projecció de fragments o partícules
LLEU
11.-Atrapaments per o entre objectes.
GREU
13.-Sobreesforços.
GREU
16.-Contactes elèctrics.
GREU
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
GREU
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
GREU
corrosives
20.-Explosions.
BAIXA
MOLT GREU MEDI
21.-Incendis.
BAIXA
GREU
BAIX
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
ALTA
LLEU
MEDI
27.-Malalties causades per agents químics.
MÈDIA
GREU
MEDI
OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la
manipulació de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(16) Risc específic en treballs de poliment
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar.
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1.7.1 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra;
per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra.
1.7.2 PROCÉS
El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el
risc de pis lliscós.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment
de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la
grua.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual,
en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial,
es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles masclefemella.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
Peces rígides
El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en
ambients amb pols neumoconiòtiques.
El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per
evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió.
Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la
projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de
no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall.
Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.
Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar
paletitzats i totalment fetes les vorades.
Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de
subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut.
El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega.
Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per
evitar accidents per vessament de la càrrega.
Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades,
fermament amarrades per evitar vessaments.
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Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies
recentment solades.
Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on
es vagi a col·locar.
Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.
Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés,
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.
Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de
“paviment lliscant”
Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc
elèctric.
Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els
raspalls i papers de vidre.
Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb
la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.
Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de
ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex,
granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.
Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es
necessitin, màscara antipols.
Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per
descontrol de la càrrega i lumbàlgies.
Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.
Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació
d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.
Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb
energia elèctrica.
Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat.
Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina
"desendollada de la xarxa elèctrica”.
Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les
plantes.
Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran
d’evacuar als muntacàrregues.
Flexibles
Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin
d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.
És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran
immediatament, per tal d’evitar incendis.
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació
constant, evitant atmosferes tòxiques.
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una
ventilació constant.
És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats,
per evitar la formació d’atmosferes nocives.
Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.
S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem
(al de dissolvents i al de productes plàstics)
S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents
i del magatzem de productes plàstics.
En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu..
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o
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espurna.
És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.
1.7.3 ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat:
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

1.8 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
Senyal de perill.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

1.9 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
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Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).
Pels treballs amb coles i dissolvents:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si s’escau.
Pels treballs amb morters, formigons i llots:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de goma de seguretat.
Pels treballs de col·locació de paviment:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Genolleres.
Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.
Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora
(Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

1 RECOBRIMENTS DE SOSTRES
1.1 Introducció.

1.1 Definició:
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.
1.2 Tipus de sostres:
Revestiments de sostres:
referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de l’operació més fina del
lliscat.
lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa sobre la superfície
del referit.
pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements d’instal·lacions, situats a
l’interior amb pintures i vernissos.
Cels rasos:
continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis.
de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats metàl·lics, a interiors
d’edificis.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars
modulars, bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de
mà, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita
capacitat.
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència
dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques
perimètriques de limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions
d’higiene i benestar, així com, també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

6/6 A.1 Estudi de seguretat i salut.Relació i identificació riscos paviments

A.1 Estudi de seguretat i salut. Relació i identificació riscos sostres 1/6

Projecte de rehabilitació de la façana de Can Ramis

RECOBRIMENTS DE SOSTRES
1.2 Definició i descripció.
1.2.1 Definició:
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat,
donat que no té funció resistent.
1.2.2 Descripció:
Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint
els diferents tipus:
Revestiment de sostres:
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets,
aquesta plataforma haurà de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la
superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es realitza per donar facilitat al treballador
que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de col·locació de guixos i
pintures.
Cels rasos:
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a
la col·locació de les guies o penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la
col·locació amb petites torres de bastida tubular modular amb rodes.
Els cels rasos es poden realitzar:
sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a
interiors d’edifici.
amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant
entramats metàl·lics, a interiors d’edificis.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta
fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel
transport del material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà
mitjançant carretó elevador.
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:
operadors de grua.
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas.
operadors de carretó elevador.
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels
revestiments:
Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i
personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.

1.3 Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material
de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat)
és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.

2/6 A.1 Estudi de seguretat i salut.Relació i identificació riscos sostres

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

Probabilitat

Gravetat

Avaluació
del risc
ELEVAT
MEDI
ÍNFIM
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI

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

1.4 Norma de Seguretat
1.4.1 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la grueta
per a elements de poc pes.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
1.4.2 PROCÉS
El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben
il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, tant les
de recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la
realització de treballs sobre superfícies insegures.
Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats de
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baranes reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a un graó
definitiu i cavallet sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin.
En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves proteccions i
estabilitat.
S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment
de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en
ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial
es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles masclefemella.
És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell.
Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues.
És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis.
Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el més
separats possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
1.4.3 Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures)
En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas
quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de direcció
obligatòria.
Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre
cavallets.
Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de
taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i
caigudes.
Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És prohibida
expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament.
En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars.
Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més
separats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi ha
risc de caiguda a diferent nivell.
NOTA: Pel que fa a pintures, veure pintures
1.4.4 Cels rasos
Sense guies
En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un
pas quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals
de direcció obligatòria.
Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre
cavallets.
Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i
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quallada de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar
ensopegades i caigudes.
Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta.
És prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el
parament.
Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars
modulars.
Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de
taulonet a sobre de puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom.
El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per
evitar sobreesforços.
Amb guies
Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i
cadeneta de control d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat.
Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm.
La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a
més de dos metres d’alçada) que estaran closes per una barana de seguretat amb passamà a 90
cm d’alçada, barra intermèdia i sòcol.
Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els
frens de trànsit, abans de pujar a elles.
Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat,
etc.) es muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres.
1.4.5 ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Escales de mà
Esmoladora angular
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Serra
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

1.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada.
Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada a aquesta activitat:
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
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Senyal
Senyal
Senyal
Senyal
Senyal
Senyal
Senyal

de protecció obligatòria dels peus.
de protecció obligatòria de les mans.
de protecció obligatòria del cos.
de protecció obligatòria de la vista.
de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
de protecció obligatòria de la cara.
d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

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

1.6 Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).
Pels treballs amb pintura:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si convingués.
Pels treballs amb guixos:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora
(Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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1 RAM DE FUSTER
1.1 Introducció.
1.1.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural.
1.1.2 Tipus de fusteria:
De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta,
rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials:
acer.
acer inoxidable.
alumini (aliatges lleugeres).
fusta.
PVC (plàstics).
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de:
acer.
fusta.
vidre.
1.1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues.
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de
llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimètriques
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així
com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

1.2 Definició i descripció.
1.2.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes
i armaris encastats, de funció no estructural.
1.2.2 Descripció:
Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments
i l’escairat de brancals i llindes.
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats.
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a
l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament
d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material
a la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi:
grues o muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà:
operadors de grua.
fusters.
vidriers.
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria:
Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.
Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra circular
manual, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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1.3 Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I
en la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material
de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat)
és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu,
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

ALTA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
MÈDIA

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

Avaluació
del risc
CRÍTIC
MEDI
BAIX
ÍNFIM
ELEVAT
MEDI
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc específic causat per l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(17 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
(26) Risc causat per la manipulació de vidres.
(27) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.

1.4 Norma de Seguretat
1.4.1 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues d’obra.
A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
1.4.2 PROCÉS
El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual,

2/5 A.1 Estudi de seguretat i salut.Relació i identificació riscos fusteria

en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una
protecció a base de barana perimètrica.
És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des d’alçada.
Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on amarrar el fermall
del cinturó de seguretat.
És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la
realització de treballs dalt de superfícies insegures.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment
de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
1.4.3 Ram de fuster
Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades.
En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra.
Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament
fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre.
Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les
respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta d’ubicació,
es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà.
En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els
fleixos i es descarregaran a mà.
Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a
dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu.
Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de
seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres.
Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà
immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el
treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat.
Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes
d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi.Els treballs de col·locació dels
bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris.
Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el procés
d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i caigudes.
Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per
“corrent d’aire”.
El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així com
un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill d’incendi,
i un altre de no fumeu.
Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de
seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.
1.4.4 Muntatge de vidre
Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi.
A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan envidrant.
És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres.
Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls.
Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat.
La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses.
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El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament.
Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament.
Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de
fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat.
Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical.
Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la part
de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la
plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit
durant els treballs.
Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
1.4.5 ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat.
Escales de mà
Grúes i aparells elevadors
Esmoladora angular
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

1.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per:
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada.
Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5
cm. de gruix i 20 cm. d’ample.
- Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal d’advertència de risc d’incendi.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de no fumeu.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
- Senyal de protecció obligatòria de la cara.
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

1.6 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
Pels treballs de fusteria de fusta:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
- Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre.
- Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc.
Pels treballs de tancaments metàl·lics:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
- Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora.
Pels treballs de cristalleria:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora
(Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra

4/5 A.1 Estudi de seguretat i salut.Relació i identificació riscos fusteria

A.1 Estudi de seguretat i salut. Relació i identificació riscos fusteria 5/5

Projecte de rehabilitació de la façana de Can Ramis

1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
1.1 Definició i descripció.
1.1.1 Definició:
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia
elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt
d’utilització de l’edifici.
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable de senyals
elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc.
1.1.2 Descripció:
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació
elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran
mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions.
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo,
megafonia, TV per cable, etc.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de
distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un
espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà:
electricistes.
ajudes de maçoneria.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instal·lació:
Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina
per fer regates, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.

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

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.

ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA

MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX
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13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

MÈDIA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÈDIA

GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU

MEDI
BAIX
ELEVAT
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS :
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.

1.3 Norma de Seguretat
1.3.1 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
1.3.2 PROCÉS
Xarxa interior elèctrica i àudio-visual
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el
risc d’ensopegades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment
de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les
clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies
insegures.
En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales,
balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per
altres en bon estat de manera immediata.
Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que
s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se,
per evitar accidents.
Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de
mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir
i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Xarxa exterior elèctrica
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
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La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a
rases.
A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ).
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada
d’aquests elements més cinc metres.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals
previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.Durant l’hissat
d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de seguretat respecte a
d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a
una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de
seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la
impossibilitat de tancament intempestiu.
Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
Reconeixement de l’absència de tensió.
Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.
S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació.
En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de
seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa.
L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb
l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa.
Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la
sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que
els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal.
Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents:
placa d’identificació de cel·la.
Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes.
Esquema del centre de transformació.
Perxa de maniobra.
Banqueta aïllant.
Insuflador per a la respiració boca a boca.
En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de
perill.
En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de
maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes
que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5.
La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la
normativa de grues mòbils de ConMu4.
S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el
“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de
novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).
Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973”
1.3.3 ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Escales de mà
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

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

1.5 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :
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- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Guants aïllants, si els calgués.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) :
- Cascos de seguretat.
- Guants aïllants.
- Granota de treball.
- Botes aïllants.
- Protecció d’ulls i cara.
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.
- Perxa aïllant.
Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).
Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb
els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RAD 1627/1997).
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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1 INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
1.1 Definició i descripció.
1.1.1 Definició:
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules,
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes.
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.),
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua
calenta, no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la
radiació tèrmica dels radiadors.
1.1.2 Descripció:
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids:
- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas.
- les que són totalment independents: calefacció.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un
espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
- lampistes.
- paletes.
- operari que realitza les regates.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instal·lació:
- Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de
mà, passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc.
- Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina
per fer regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc.
- Instal·lació elèctrica provisional.
- Instal·lació provisional d’aigua.
- Instal·lacions d’higiene i benestar.

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

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.

ALTA
ALTA
BAIXA

MOLT GREU
MOLT GREU
LLEU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
CRÍTIC
ÍNFIM
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5.-Caiguda d’objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA

GREU
ELEVAT
LLEU
BAIX
GREU
MEDI
LLEU
BAIX
LLEU
BAIX
GREU
MEDI
GREU
BAIX
GREU
MEDI
GREU
MEDI
MOLT GREU MEDI
GREU
BAIX
GREU
MEDI

OBSERVACIONS :
(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases.
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador.
(28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la
màquina de fer regates.

1.3 Norma de Seguretat
1.3.1 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
1.3.2 PROCÉS
Xarxa interior
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el
risc d’ensopegades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment
de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta
de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les
clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies
insegures.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per
d’altres en bon estat de manera immediata.
Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals.
El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat.
Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.
Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la
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grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de
cops i enganxades.
Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per
evitar accidents a les vies de pas intern.
El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i
il·luminació artificial si fos necessària.
El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a
darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats.
Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina.
Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels
muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de
seguretat contra les caigudes.
Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després
d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.
Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la
runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent
d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxicsEl local destinat a emmagatzemar les
bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació
constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.
La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un
altre de “No fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca.
És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.
És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.
Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles.
S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.
Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules
antiretrocés.
Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat els
parapets o baranes definitives.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir
i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),
ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de
cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i
màscara antifums tòxics si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de
seguretat si els calgués.
Xarxa exterior
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a
rases.
En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
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1.4 ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs
d’aquesta activitat.
Oxitallada
Escales de mà
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Màquina de regates elèctrica
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

1.5 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha
de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc, material inflamable.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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1.6 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
Treballs de transport i fontaneria:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó de seguretat, si calgués
Pels treballs amb bufador:
- Cascos.
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Maneguins de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
- Cinturó de seguretat, si calgués
Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
-Botes de cuir amb polaines.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora
(Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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1 INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS
1.1 Definició i descripció.
1.1.1 Definició:
Instal·lació d’antenes: Conjunt de sistemes col·lectius de captació, distribució i presa de senyals de Televisió
i Ràdio.
Instal·lació de parallamps: Instal·lació de protecció contra el llamp des del cap o xarxa de captació fins a la
seva connexió a la presa de terra de l’edifici.
1.1.2 Descripció:
Instal·lació d’antenes: s’instal·larà l’antena en la part alta de l’edifici, procurant la connexió fins els diferents
centres d’amplificació, tenint en compte la impedància que ofereix el cable a la conducció del senyal des de
l’antena fins als sistemes d’amplificació.

continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.

ALTA
ALTA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
ELEVAT
MEDI
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
MEDI
MEDI

1.3 Norma de Seguretat
La instal·lació de parallamps serà obligatòria en edificis l’alçada de la qual sigui superior a 43 metres, i a
aquells edificis que manipulin o emmagatzemin substàncies explosives o fàcilment inflamables i a tots
aquells edificis que, a causa de la seva situació (per exemple a l’alta muntanya), tinguin un alt risc de
descàrrega elèctrica.
Els parallamps poden ser de dos tipus:
- Sistema de puntes : cada parallamps cobreix un con d’eix vertical amb vèrtex al cap de captació ,
la base de la qual té un radi igual a l’alçada de la instal·lació. Quan diversos parallamps estiguin
units a distàncies inferiors a 20 metres, el cable d’unió actua com a parallamps continu. És adequat
per a edificis amb predomini de l’alçada respecte de la superfície a planta.
- Sistema reticular: està format per una xarxa constructora en forma de malla, dissenyada de mode
que cap punt de la coberta quedi a més de 9 metres d’un cable conductor. Protegeix el volum cobert
per la malla. El perímetre de la malla es col·locarà a les arestes més elevades de l’edifici. Cada punt
del conductor engendra, a més, un con de protecció igual al dels parallamps de puntes. És adequat
per a edificis amb predomini de la superfície a planta respecte de la seva alçada.
A la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un
espai predeterminat tancat.
Per realitzar la instal·lació d’antenes i parallamps serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
instal·ladors.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instal·lació:
- Estris: bastiment penjat o bastida tubular modular, escala de mà, passarel·les, proteccions
col·lectives i personals, etc.
- Eines manuals : pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora angular, etc.
- Instal·lació elèctrica provisional.
- Instal·lacions d’higiene i benestar.

1.2 Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material
de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat)
és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu,
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
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1.3.1 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
Donats els treballs a desenvolupar, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les instal·lacions d’Higiene i
Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
1.3.2 PROCÉS
El personal encarregat del muntatge d’antenes i parallamps ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
No s’iniciaran els treballs sobre les cobertes fins a haver acabat les baranes de seguretat.
S’establiran punts d’ancoratge per amarrar els cables als quals s’enganxarà el cable de seguretat, per evitar
el risc de caiguda des d’alçada.
El tall es mantindrà net d’obstacles i objectes.
És prohibit de vessar runes i retalls directament des de la façana. Les runes s’aplegaran i recolliran a un
cubell o petit contenidor disposat per a aquest fi.
No s’iniciaran els treballs fins a haver-se acabat el “camí segur” per transitar o romandre a sobre de
cobertes inclinades, i evitar el risc de caiguda al buit.
La instal·lació del cable que baixa es realitzarà quan es faci efectiu el revestiment de les façanes, amb la
finalitat d’aprofitar la seguretat ja ideada per als mitjans auxiliars que s’emprin.
Les operacions de muntatge de components es realitzarà a cota zero. No s’han de muntar a alçada si no és
estrictament imprescindible, amb el fi de no potenciar els riscos ja existents.
Sota condicions meteorològiques extremes: pluja, neu, gel o vent superior a 50 Km/h es suspendran els
treballs.
Les antenes i parallamps s’instal·laran amb l’ajuda de plataformes horitzontals, recolzades a sobre
d’elements que rectifiquin el pendent, donant així a la plataforma la seva horitzontalitat. Aquesta plataforma
de treball haurà d’estar protegida en tot el seu perímetre mitjançant una barana de seguretat.
Les escales de mà, tot i emprar-se “momentàniament”, s’ancoraran fermament al recolzament superior i
estaran dotades de sabates antilliscants i passaran en 1 metre, l’alçada a superar.
Les línies elèctriques properes al tall es deixaran sense servei durant la realització dels treballs.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat amb barbuqueig, guants de cuir i lona (tipus americà),
granota de treball, botes de seguretat amb sola antilliscant i, si calgués, amb ancoratge mòbil del tipus
“Keep-block” o ús d’una politja de seguretat.
1.3.3 ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat
Escales de mà
Esmoladora angular
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
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realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

1.4 Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
- Amarradors per al cinturó de seguretat.
-Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la
barana ha de ser de 90 cm. , i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada.
Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat, posat que calgui.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

1.5 Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran els següents segons els treballs a desenvolupar:
Pels treballs d’instal·lació d’antenes i parallamps:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat amb sola antilliscant.
Cinturó de seguretat, si els calgués, amb ancoratge mòbil del tipus Keep-block o ús d’una politja de
seguretat.
Protecció dels ulls, si els calgués.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora
(Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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1 ELEMENTS AUXILIARS
1.1 OXITALLADA
El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les
següents condicions:
Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb la corresponent caperutxa protectora.
No es mesclaran les bombones de gasos diferents.
Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades.
S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada.
S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical.
S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització.
Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de les que estiguin
plenes.
El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa.
Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu.
Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca.
S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama.
S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació.
Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa:
S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i
comoditat.
S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la possibilitat
d’accidents.
L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + careta de
protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de
cuir, davantal de cuir i botes de seguretat.
No s’han d’inclinar les bombones de acetilè fins a esgotar-les.
No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades.
Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues i
que aquestes es trobin en perfecte estat .
Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès, per
evitar així possibles retrocessos de la flama.
Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un
recipient amb aigua.
No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el pas
del gas i portar el carro a un lloc segur.
S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.
S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats.
No s’ha de dipositar l’encenedor a terra.
S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible.
Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva.
S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell)
No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en poca
quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i
doni lloc a un compost explosiu.
Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora amb
filtres químics específics pels productes que vagi a cremar.
Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat.
Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma més
còmoda, ordenada i alhora més segura.
Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant encenedors o bombones.
Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones.
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1.2 ESCALES DE MÀ
A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.
No han de superar alçades superiors a 5 metres.
Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.
Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.
Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior .
L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.
L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

1.3 GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC
El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra.
L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai
inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades.
El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que quedi
garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament
immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar moviments.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell pneumàtic. En cas que
això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons).
Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció
de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a
elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul.
S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres.
Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells
(o vibradors).
Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes
de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.
És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball.
Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.
S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix.
No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió.
No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.
L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball,
botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.

1.4 CAMIONS I TRAGINADORES DE TRABUC “DÚMPERS” DE GRAN TONATGE
S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària.
Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del corresponent
permís de conducció per al vehicle que condueixen.
Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans
d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona.
En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar
topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre
d’estacionament.
En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades.
S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar.
S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.
S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega.
Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma
estigui plana i sensiblement horitzontal.

Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense cap
brusquedat tot i anunciant-les prèviament.
En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de la
cabina.
Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la
permanència d’operaris sobre el basculador.
Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora :
el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora.
s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà equilibrada
quan es carregui.
s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega.
sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat.
si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia.
si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus
d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.
Després de la descàrrega de la caixa basculadora :
no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment
abaixada.

1.5 RETROEXCAVADORA
S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.
Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà:
Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat
Comprovar el clàxon de marxa enrera.
En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,
baixar el catúfol i recolzar-lo a terra.
Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present :
Posar el fre d’estacionament.
Posar en punt mort els diferents comandaments.
Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria.
Treure la clau de contacte.
Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina.
S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor
en marxa ni la cullera aixecada.

1.6 BOMBEIG DE FORMIGÓ
x
x
x
x
x
x
x
x
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L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus
de treball.
La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts
susceptibles de moviment.
La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així
les caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa.
Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur,
sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de
formigó (torreta de formigonat).
La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per
un operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns.
Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada)
enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte.
És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida
a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.
En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot
seguit la canonada.

A.1 Estudi de seguretat i salut. Elements auxiliars 3/12

Projecte de rehabilitació de la façana de Can Ramis
x
x
x
x

Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids,
allunyant-se del lloc abans de què comenci el procés.
S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present
que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.
Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.
Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada.

1.7 SERRA CIRCULAR
x
x
x
x
x
x
x

S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra.
S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall.
S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un
resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.
S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.
Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.
En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no
presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc.
S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen les
disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.

1.8 ARMADURES
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades.
L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin
l’estabilitat de la peça en la seva manipulació.
S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.
En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació
propera als accessos de l’obra.
L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de
fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a
continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols i graelles.
En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat.
Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.
Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els
corresponents diferencials i magnetotèrmics.
Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui
realitzant la soldadura.
El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les
seves parts actives.
En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa
d’oxitallada.

1.9 GRUES I APARELLS ELEVADORS
En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci
un correcte eslingat.
L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.
S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.
Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions o
trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta.
Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
En el cas de les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus
corresponents dispositius.
El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.
Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la
nostra legislació vigent :
RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i la seva
Manutenció.
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Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra.
RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades emprades.

1.10 PASSAREL·LES
L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm.
Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de barana
de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu).
El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós.
Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles.
Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.
S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs.
S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

1.11 SOLDADURA ELÈCTRICA
Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir,
granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als
casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda.
La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de l’elèctrode.
No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses poden
produir greus lesions als ulls.
No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular.
No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.
S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.
Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball.
S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis format
per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60
No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un
portapinces.
S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.
No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes.
S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs.
Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de soldadura.
S’ha de comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie.
Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces portaelectrodes i
els borns de connexió.
Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.
S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

1.12 ESMOLADORES ANGULARS
S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los.
S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs
lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina.
No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de
rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc.
Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de
manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació.
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S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de
treball.
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la postura de treball, ja
que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a
multiplicar.
No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja
que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.
En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont.
En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent
per a la mà.
Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar
convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.
S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs
d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests
casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria.
Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a la
captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants
desplaçaments o el medi de treball és complex.
En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),
granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de
la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix .

1.13 Carretó elevador
Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó.
Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el
carretó fora de servei.
Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada
i ubicada correctament.
Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts :
no s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó.
s’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer.
s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.
s’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó.
s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades).
no s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal.
no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.
s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb altres
vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments.
s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids.
s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la
càrrega que es transporta.
quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.
sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra.
en moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent.
En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances
reglamentàries.
Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el
motor estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba en un pendent, es
calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa.
Esdevé obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades.
La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències del
temps.
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1.14 TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL
Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :
Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro.
Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta
estigui en bon estat.
Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.
Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.
Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, tot assegurantse de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.
Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts :
Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en posició
neutra.
Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.
Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui
provocar qualsevol incident.
Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant la seva
estabilitat.
No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.
No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.
S’han de respectar els itineraris preestablerts.
Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al
darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%.
Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues
s’hauran de prendre les següents precaucions :
S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el pes del palet i del
toro.
S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.
No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti la
circulació.
En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst
d’estacionament i amb el fre posat.
Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que no hi
hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra.
També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les
operacions de descens de la mateixa.
Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de
manteniment i deixar-lo fora de servei.

1.15 Formigoneres pasteres
Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells.
Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la
caiguda d’objectes.
Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert
vessament.
La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb
la llegenda “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”.
Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del
camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments.
S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de
la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.
Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió
(corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.
Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments
descontrolats.
L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.
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La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a terra.
La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.
El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.
Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica.
Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la
utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.
Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per
evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els conductes una cop
finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada.

1.16 BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR.
1.16.1 Muntatge:
Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un
aparellador o arquitecte tècnic.
Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.
Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos, es
recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la
bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc.
Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. s’haurà
de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de reforçar o no
aquestes zones de recolzament.
Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. Aquest
aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars.
En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre es
munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents.
Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de contacte
directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui entrar en la
zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures:
Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el
seu desviament o en cas necessari a la seva elevació.
Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat,
mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida.
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran:
3 metres per a tensió < 66.000 Volts
5 metres per a tensió > 66.000 Volts
Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:
Es sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica.
posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els conductors i
caperutxes aïllants sobre els aïlladors.
1.16.2 Ús:
Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència del
temps especialment de fortes ràfegues de vent.
Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:
L’alineació i verticalitat dels muntants.
L’horitzontalitat dels travessers.
L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.
L’estat dels ancoratges de la façana.
El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.
La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida.
La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol.
La correcta disposició dels accessos.
S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui
necessari l’advertència de qualsevol altre risc.
En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic
autor del projecte de muntatge.
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En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els
portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.
En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És convenient
disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es deixin en la
plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta.
1.16.3 Desmuntatge:
El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al muntatge i en presència d’un tècnic
competent.
És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar
mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les peces
petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.
Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i
col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible.
És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida
saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura.
Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la
mateixa manera que es va realitzar el muntatge.
1.16.4 Emmagatzemant :
Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans de
la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués.
S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller mecànic
que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en condicions
òptimes per a la seva immediata utilització.

1.19.1 PERFORADORA PORTÀTIL
El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal
d’evitar els accidents per inexperiència.
S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de
deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda.
Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que
s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada.
S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.
No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.
No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions.
No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després
apliqui la broca i embroqui-la.
La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega
contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.
És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està
connectada a la xarxa elèctrica.

1.20 COLISSA ELÈCTRICA
x
x
x

1.17 Bastides de cavallets.
No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.
Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.
La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres.
En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral.
L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.
El conjunt haurà de ser estable i resistent.

1.18 Màquina de trepar.
En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres
antiimpactes
En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans de
tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre
mecànic contra la pols.
El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric.

1.19 Pistola fixa-claus
El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal
d’evitar accidents per inexperiència.
En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i
patir accidents.
En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir
accidents.
Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara.
Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.
No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.
No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),
granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els
calgués.

10/12 A.1 Estudi de seguretat i salut. Elements auxiliars

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció.
En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança.
Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al
descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant.
Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els
intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos
innecessaris.
No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i
produir-li lesions.
No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació.
No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i
produir-li lesions.
Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents.
Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.
Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura.
No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella.
Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc.
Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.
Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars.
El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes,
protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball.

1.21 INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR:
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la
presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant l’evolució
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba,
higiene personal i necessitats fisiològiques.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser :
mòduls prefabricats, o
construïdes a l’obra.
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :
vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats
amb seients i casellers individuals.
lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10
treballadors.
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dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa
per cada 10 treballadors.
inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de :
un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes
dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada.
menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, calefacció i
il·luminació.

1 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la
segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció.

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre.

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que
comporti la realització de l'obra.

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de
l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de
l'obra com un capítol més del mateix.

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona
per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en
l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint
els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop
de les vies d’accés.

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos,
emanats d'organismes especialitzats.

Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors.
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en
el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es
senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb
tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que
es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi
disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi.
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del
projecte d'obra.
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.

1.1 Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de
les Administracions publiques.
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració
expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i
salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic.

1.2 Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un
pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la
corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i
salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no
podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD.
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
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El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració
publica que hagi adjudicat l'obra.
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs
anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa.
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.

1.3 Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent.
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder
de la direcció facultativa.
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les
empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats
en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer
anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran
obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i
Social de la província en què es realitza l'obra.
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquest.

1.4 Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a
l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma
visible, actualitzant-se si fos necessari.

1.5 Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques
competents.
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2 PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES,
ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:
2.1 Aspectes generals.
1 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de
1.940, en vigor capítol VII.
2 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14
d'abril de 1997.
3 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ.O.M.
20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
4 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de
1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.
5 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E.
5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
6 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16
de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.
7 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30
de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
8 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O.
12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
9 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de
28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
10 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de
1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.
11 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de
1995.
12 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de
Gener de 1997
13 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E.
23 d'Abril de 1997.
14 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
15 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE
CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
16 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.
17 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
18 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de
1997.
19 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E.
de 24 de Maig de 1997.
20 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de
12 de Juny de 1997.
21 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.
22 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7
d'Octubre de 1997.
23 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D.
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.
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2.2 Condicions ambientals.
1 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.
2 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL
DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

2.3 Incendis
1 DB SI Seguretat front l'incendi
2 ORDENANCES MUNICIPALS

2.4 Instal·lacions elèctriques.




REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de
Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9
d'Octubre de 1.973.
INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

2.5 Maquinària.









REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969.
Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.
EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de
Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.
REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny
de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.
REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol
de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de
Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.
I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7
de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.
I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de
Juny de 1.989.
I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

2.6 Equips de protecció individual (EPI)
-

-

COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de
1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de
3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997

2.7 Senyalitzacions.



DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL
TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC

3 Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140
de 12/06/1997

PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.

U.N.E.-E.N. 397: 1995

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.

U.N.E.-E.N. 166: 1996
U.N.E.-E.N. 169: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993

PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció,
us,precaucions de treball i manteniment.

U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
U.N.E.-E.N. 458: 1994

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat
de protecció i calçat de treball d'ús professional
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional.
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.

U.N.E.-E.N. 344: 1993
U.N.E.-E.N. 345: 1993
U.N.E.-E.N. 346: 1993
U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda
U.N.E.-E.N. 341: 1993
d'altures.Dispositiu de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge
flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 354: 1993
d'altura.Elements de subjecció
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 355: 1993
d'altura.Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball U.N.E.-E.N. 358: 1993
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 360: 1993
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 361: 1993
d'altura.Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 362: 1993
d'altura.Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 363: 1993
d'altura.Sistemes anticaigudes.
Equips de protecció individual contra la caiguda
U.N.E.-E.N. 365: 1993
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.

2.8 Varis.



QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
CONVENIS COL·LECTIUS.
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RESUM DE PRESSUPOST
REHABILITACIÓ EQUIPAMENT CAN RAMIS FASE 3

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estàndard.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.
Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits,
assaigs, marcat.
quips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres
mixtes. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc
provistos de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit
per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial
tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb
vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.
PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de
prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part2: Determinació de la
resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a la
permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).
Requisits generals pels guants.
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la
contaminació radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.
VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules
de metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes químics
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin
una protecció química a certes parts del cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les
tècniques connexes. Part1: requisits generals.
Especificacions de robes de protecció contra riscos de
quedar atrapat per peces de màquines en moviment.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames.
Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995

CAPITOL

RESUM

F3-SS

SEGURETAT I SALUT...................................................................................................................................

EUROS

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals.......................
6,00% Benefici industrial..........................

%

15.563,25 100,00
15.563,25

2.023,22
933,80

SUMA DE G.G. y B.I.

2.957,02

16,00% I.V.A.......................................................................

2.963,24

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

21.483,51

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

21.483,51

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
Sant Celoni, a Març de 2010.

L'arquitecta

U.N.E.-E.N. 139:1995

Ev a Porcel Adán

U.N.E.-E.N. 149:1992
U.N.E.-E.N. 405:1993

U.N.E.-E.N. 374-1:1995

U.N.E.-E.N. 374-2:1995

U.N.E.-E.N. 374-3:1995
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

388:1995
407:1995
420:1995
421:1995

U.N.E.-E.N. 60903:1995
U.N.E.-E.N. 340:1994
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348: 1992
U.N.E.-E.N. 467:1995

U.N.E.-E.N. 470-1:1995
U.N.E.-E.N. 510:1994
U.N.E.-E.N. 532:1996

6/6 A.1 Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions
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REHABILITACIÓ EQUIPAMENT CAN RAMIS FASE 3
CODI

RESUM

REHABILITACIÓ EQUIPAMENT CAN RAMIS FASE 3
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

CAPITOL 01 SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.01.01

u

01.01.12

Casc seguretat, p/ús normal, contra cops, PE, p<=400g

8,00
u

6,09

01.01.13

63,42

6,44

u

u

01.01.15
8,00

19,42

155,36

6,00

5,74

34,44

Ulleres antiim p.st., muntura univ., visor transp.c/entelam .

01.01.16

u

4,98

9,96

01.01.17

8,00

14,90

119,20

u

36,00

0,75

27,00
01.01.19

Guants transpirables, nitril+cotó, subj.canell

8,00
u

2,77

u

01.01.20

Guants antihumitat, neop.s/sup.+cotó, manig.<1/2avantb.

u

u

u

m

6,81

40,86

01.01.21

m

21,87

174,96

2,00

59,30

118,60

3,00

7,27

21,81

6,00

114,42

686,52

6,00

93,20

559,20

6,00

4,76

28,56

60,00

17,19

1.031,40

Polaines p/sold., serratge, tanques tèxtil

Cinturó subj.susp.anticaig., cl.A/B/C, polièst+ferr.estam p.arne.

Disp.antiblocador, p/subj.cint.segur., aliatg.lleug., F5

Corda poliam .alt.tenac., D=16mm , p/sirg.cint.

Cable fiador p/cinturó segur., fix.ancorat.servei, desmunt.inclò

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Guants dielèc.p/B.T., cautxú, manig.<1/2avantb.

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

29 de març de 2010

8,00

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

6,00
u

42,00

Parella botes dielèc., resist.hum it., pell rectif., sola antilli

22,16

Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó,
amb maniguets fins a mig avantbraç

01.01.11

5,25

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge
lleuger, de qualitat F5

Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

01.01.10

8,00

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

01.01.09

21,52

Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

Protector tipus orellera, acoplable casc seguretat

01.01.18

u

10,76

Parella botesbaixes, seguretat industrial, p/treballs construcc

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

01.01.08

2,00
Parella botes aigua, PVC, canya alta+sola antilliscant

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Ulleres p/tall oxiacet., muntura acer/PVC, visors D=50mm .fosc

2,00
u

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

01.01.07

7,02

Arm illa reflectant, tires reflect.cint./pit/esqu.

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

01.01.06

2,34

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

51,52

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

01.01.05

3,00
Guants aïll.fred/abs.vibr., PVC, m anig.<1/2avantb.

507,36

01.01.14

8,00
u

u

Im perm eable jaq.+cap.+pant., p/o.púb., PVC sold., g=0, 4mm , viu

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

01.01.04

69,58

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
8,00

u

IMPORT

34,79

Guants alta resis.tall abras.ferrall., cautxú+cotó, subj.canell

48,72

Granota treb.p/constr., polièst./cotó (65%-35%), beix, tram a 240

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

01.01.03

PREU

2,00

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

01.01.02

u

QUANTITAT
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CODI

RESUM

REHABILITACIÓ EQUIPAMENT CAN RAMIS FASE 3
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS.........

3.777,75

CODI

RESUM

01.03.05

m

h

1

18,00
h

69,06

1.243,08

01.03.06

Formació Seg.Salut

18,00

165,31

2.975,58

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 MESURES PREVENTIVES ................

4.218,66

1

3

7,00

21,00

1

7,00

7,00

01.03.07

6,55

183,40

Barana prot., perím .sost., h=1m , travesser sup.+interm.tub m etàl

289,92

380,00

2,53

961,40

60,00

14,60

876,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.03 PROTECCIONS COL.LECTIVES.......

3.714,96

48,00

1

5,00

5,00

25,00

3

2,00

5,00

30,00

1

4,00

2,00

8,00

1

8,00

20,00

160,00

2

8,00

7,00

112,00

3

3,00

5,00

45,00

8,00

1

15,00

15,00

1

13,00

13,00

1

4,00

4,00

1

2,00

2,00

1

3,00

3,00

1

4,00

4,00

1

2,00

2,00

1

6,00

6,00

1

3,00

3,00

1

2,00

2,00

1

8,00

8,00

1

6,00

6,00

1

15,00

15,00

1

2,00

2,00

1

13,00

13,00

1

5,00

5,00

1

4,00

4,00

1

3,00

3,00

1

2,00

2,00

1

3,00

3,00

1

4,00

4,00

1

2,00

2,00

1

6,00

6,00

1

3,00

3,00

01.03.08

m

60,00

Protecció vert.perím.sostr.,xarxa prot.caig.,fil trenat,D=4m m,80

Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5
m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs

6,78

528,84

Tanca advertència malla taronja polietilè

1

m

6,04

8,00

8,00

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

01.03.04

48,00

6,00

1

78,00
m

165,60

m 2 Protecció horitzontal sota encofrats sostre xarxa fil trenat

Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

01.03.03

27,60

6,00

Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant
ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs
28,00

m

6,00

6,00

Barana prot.p/esca., h=1m, travesser fusta, fix.suports m untant

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports
de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

01.03.02

IMPORT

m 2 Bastida de protecció

SUBCAPITOL 01.03 PROTECCIONS COL.LECTIVES
m

PREU

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal·lica fixe format per bastiments de com a màxim 2m
d'alçada, amb base regulables, tubs travessers, tubs de fixació, plataformes de treball amb una amplada de com a mínim 60cm, escales d'accés, baranes i sòcols laterals, xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20m2 de façana, inclosos tots els elements
se senyalització normalitzats, transport, instal·lació i desintal·lació.

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

01.03.01

QUANTITAT

Reunió com itè S/S 6 pers

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

01.02.02

PARCIALS

Baixant de runes amb tub de PVC de 40cm de diàmetre amb part proporcional de boques de descàrrega, brides de subjecció i puntals acoplament, col·locat, amb desmuntatge inclós.

SUBCAPITOL 01.02 MESURES PREVENTIVES
01.02.01

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

Baixant de runes

60,00
60,00

2,27

136,20

24,00

23,90

573,60

Tanca m òbil 2m m alla acer galvanitzat sobre peus formigó

Tanca de 2m d'alçada de malla d'acer galvanitzat sobre muntants de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3m sobre daus de formigó, muntatges, manteniment i desmuntatge inclosos.
1
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CODI

RESUM

REHABILITACIÓ EQUIPAMENT CAN RAMIS FASE 3
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

SUBCAPITOL 01.04 EQUIPAMENT MÈDIC
01.04.01

u

Av ís perill (sortida camions)

Farmaciola tipus armari, am b el contingut establert a l'ordenanç

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

01.05.02.06
1,00

01.04.02

u

RESUM

109,80

109,80

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

u

109,14

109,14

TOTAL SUBCAPITOL 01.04 EQUIPAMENT MÈDIC ........................

1,00

218,94

u

1,00

1

1,00

QUANTITAT

PREU

IMPORT

6,00

49,00

294,00

4,00

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

SUBCAPITOL 01.05 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
APARTAT 01.05.01 SENYALITZACIÓ OBRA
01.05.01.01

PARCIALS

1

Placa pintura reflectant circ., D=60cm , fix.m ec.+desm unt.

Prohibició aparcar

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

4

4,00
54,79

219,16

TOTAL APARTAT 01.05.02 SENYALITZACIÓ VIAL.........................

2.133,46

TOTAL SUBCAPITOL 01.05 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL.....

3.632,94

TOTAL CAPITOL 01 SEGURETAT I SALUT..........................................................................................................

15.563,25

TOTAL......................................................................................................................................................................

15.563,25

Senyalització seguretat en obra

Conjunt de senyalització de seguretat en obra format per senyals d'avís d'accés de vehicles, peatons, prohibició d'accés a peatons, zones d'acopi, riscos especifics, informació disposició farmaciola,
extintors, casetes, etc, inclós cartell genèric de normes de seguretat a l'obra i cartells especifics de
prohibició o advertencia segons zones. Inclòs muntatge, conservació i desmuntatge. Mesurat per
conjunt de senyalització realitzada d'acord amb indicacions pla de seguretat, coordinador de seguretat
i a la vista de la marxa de l'obra.

01.05.01.02

m

1,00

1.212,68

1.212,68

120,00

2,39

286,80

TOTAL APARTAT 01.05.01 SENYALITZACIÓ OBRA.......................

1.499,48

Garlanda reflectora, suport/5m, desm untatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

APARTAT 01.05.02 SENYALITZACIÓ VIAL
01.05.02.01

m 2 Pintat faixes superficials, reflectora, m àq.accionament m anual

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual
Passos peatons groc
Seny alització prohibició aparcar

01.05.02.02

m

10

3,50

0,50

17,50

2

30,00

0,20

12,00
29,50

20,88

615,96

30,00

6,16

184,80

60,00

2,39

143,40

6,00

112,69

676,14

Tanca m òbil metàl., llarg.=2, 5m , h=1m , desm.

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

01.05.02.03

m

Garlanda reflectora, suport/5m, desm untatge

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

01.05.02.04

u

Llumenera làmpada llampegant, bat.recarregable, desmunt.inclòs

Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs

01.05.02.05

u

Placa pintura reflectant triangular costat=70cm , fix.m ec.+desm un

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Av ís obres fons groc

2

2,00

Av ís pas peatons

2

2,00
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2 Llistat mínim de proves i controls a realitzar

1 Pla de control de qualitat contingut i tipus de controls

D'acord amb el CTE i el Decret 375/88 s'enumeren les proves i controls mínims a realitzar, en el plec de
condicions es detallen per a cada unitat d'obra les prescripcions i controls a realitzar.

1.1 Contingut del pla de control
D'acord amb el CTE el contingut del pla de control de qualitat ha de ser el següent:

2.1 Moviment de terres
1.1.1 Prescripcions sobre els materials o control de recepció
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres,
així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació,
les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els
assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i
manteniment.
1.1.2 Prescripcions en quan a l'execució de l'obra o control d'execució
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació,
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat,
conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i
rebuig.
1.1.3 Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat o control de l'obra acabada
S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals
de l’edifici.

1.2 Tipus de control
D'acord amb això el pla de control ha de generar d'acord amb l'obra diversos tipus de controls:
1.2.1 Pels materials

1.2.1.1 A1.- INSPECCIONS
Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents:
A)
Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
B)
Certificat de garantia del fabricant
C)
Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.

1.2.1.2 A2. ASSAIGS
Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. S’efectuarà
d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.
1.2.2 Unitats d’obra.

1.2.2.1 B1. VERIFICACIONS
Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat amb el projecte.
1.2.2.2 B2. PROVES DE SERVEI
Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en
projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.
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- Excavació:
- Control de moviments de l’excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.
- Gestió de l’aigua:
- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.
- Millora o reforç del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001

2.2 Fonaments
2.2.1 Dades previes i de materials
- Estudi geotècnic.
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat
potencial.
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C
“Seguridad Estructural Cimientos”.
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad
Estructural Cimientos”.
- Control de fabricació i transport del formigó armat.

2.3 Estructures de formigó armat
2.3.1 Control de materials
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els
Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
Altres components (abans de l’inici de l’obra)
Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)
Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Assaigs de control del formigó
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Modalitat 1: Control a nivell reduït
Modalitat 2: Control al 100 %
Modalitat 3: Control estadístic del formigó
Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i en
88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
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Control de qualitat de l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control a nivell reduït:
- Només per armadures passives.
Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer
han de ser coneguts abans de formigonar.
Comprovació de soldabilitat:
- En el cas d’existir empalmes per soldadura
Altres controls:
Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
Control dels equips de tesat.
Control dels productes d’injecció.
2.3.2 Control d'execució
Nivells del control de l’execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control d’execució a nivell reduït:
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control de recepció a nivell normal:
- Existència de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control d’execució a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existència de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.
Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:
Control del tesat de les armadures actives.
Control d’execució de la injecció.
Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no
destructius)

2.4 Sostres prefabricats (Decret 375/88)
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.
Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de muntatge i execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de l’apuntalament
Control de col·locació de les biguetes i revoltons
Control de la col·locació de les armadures
Control de l’abocat, compactació i curat del formigó
Control del desapuntalament
Control de qualitat de l’obra acabada
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de nivells i replanteig
Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies.

2.5 Estrucutres d'acer (DB SE A)
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Certificat de qualitat del material.
Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no avalades pel
certificat de qualitat.
Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per
materials singulars.
Control de qualitat de la fabricació:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure:
- Memòria de fabricació
- Plànols de taller
- Pla de punts d’inspecció
Control de qualitat de la fabricació:
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades
- Qualificació del personal
- Sistema de traçat adient
Control de qualitat de muntatge:
Control de qualitat de la documentació de muntatge:
- Memòria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspecció
Control de qualitat del muntatge

2.6 Estructures d'obra de fàbrica

Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de
l’albarà.
Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre.
Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui
l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat
oficialment reconegut.
Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta.
Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús.
Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Peces:
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las
peces.
Sorres
Ciments i cal
Morters secs preparats i formigons preparats
Comprovació de dosificació y resistència
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Control de fàbrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Tres categories d’execució:
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i
control diari d’execució.
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació
d’especificacions i control diari d’execució.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.
Morters i formigons de replè
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de dosificació, barreja i posada en obra
Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de recepció i posada en obra
Protecció de fàbriques en execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Protecció contra danys físics
Protecció de la coronació
Manteniment de la humitat
Protecció contra gelades
Trava temporal
Limitació de l’alçada d’execució per dia

2.7 Estructures de fusta
Subministrament i recepció dels productes:
Identificació del subministrament amb caràcter general:
- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica.
- Data i quantitat del subministra
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte
Identificació del subministra amb caràcter específic:
- Fusta serrada:
a) Espècie botànica i classe resistent.
b) Dimensions nominals
c) Contingut d’humitat
- Tauler:
A)
Tipus de tauler estructural.
B)
Dimensions nominals
- Element estructural de fusta encolada:
a) Tipus d’element estructural i classe resistent
b) Dimensions nominals
c) Marcat
- Elements realitzats a taller:
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de
recolzament
b) Dimensions nominals
- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de registre,
mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions en front a
mecanitzacions posteriors i informacions complementàries.
- Elements mecànics de fixació:
a) Tipus de fixació
b) Resistència a tracció de l’acer
c) Protecció front a la corrosió
d) Dimensions nominals
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per a
unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.
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Control de recepció en obra:
Comprovacions amb caràcter general:
- Aspecte general del subministrament
- Identificació del producte
Comprovacions amb caràcter específic:
- Fusta serrada
Espècie botànica
Classe resistent
Toleràncies en les dimensions
Contingut d’humitat
- Taulers:
A)
Propietats de resistència, rigidesa y densitat
B)
Toleràncies en les dimensions
- Elements estructurals de fusta laminada encolada:
a) Classe resistent
b) Toleràncies en les dimensions
- Altres elements estructurals realitzats en taller:
a) Tipus
b) Propietats
c) Toleràncies dimensionals
d) Planeïtat
e) Contrafletxes
- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
a) Certificació del tractament
- Elements mecànics de fixació:
a) Certificació del material
b) Tractament de protecció
Criteri de no acceptació del producte

2.8 Tancaments i particions
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles
ponts tèrmics integrats en els tancaments.
Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars)
Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua.

2.9 Instal·lacions i elements de protecció contra el foc
Control de qualitat de la documentació del projecte:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”.
Subministrament i recepció de productes:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el “REAL
DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i
dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc.
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Control d’execució en obra:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis.
Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva
ubicació i muntatge.
Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció.
Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i
muntatge.
Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
Prova de funcionament dels detectors i de la central.
Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.

2.10 Aïllament tèrmic i acústic
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Subministrament i recepció de productes:
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.
Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part
del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE.
Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals
i la seva densitat aparent.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.
L’element haurà d’anar protegit.
Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic.
Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués.

2.11 Impermeabilització
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección frente a
la Humedad”.
Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.

2.12 Instal·lacions tèrmiques de calefacció
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el
compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums.
Característiques i muntatge de les calderes.
Característiques i muntatge dels terminals.
Característiques i muntatge dels termòstats.
Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4
hores.
Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de
prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.
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2.13 Instal·lacions de climatització
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Replanteig i ubicació de maquines.
Replanteig i traçat de canonades i conductes.
Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.
Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports.
Verificar característiques i muntatge dels elements de control.
Proves de pressió hidràulica.
Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils.
Connexió a quadres elèctrics.
Proves de funcionament (hidràulica i aire).
Proves de funcionament elèctric.

2.14 Instal·lacions de fontaneria
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa
Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
Proves de les instal·lacions:
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al
menys, 4 hores.
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en,
al menys, 4 hores.
- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària:
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades
en funcionament simultani.
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva
sortida i en les aixetes.
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes.
Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el funcionament
dels desguassos).
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.
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2.15 Instal·lacions de gas

2.18 Instal·lacions elèctriques

Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.

Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment
del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries.

Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.

Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
Execució d’acord a las especificacions de projecte.
Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat).
Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines).
Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.).
Distribució interior canonada.
Distribució exterior canonada.
Vàlvules i característiques de muntatge.
Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica.

2.16 Instal·lacions de sanejament
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució de acord a las especificacions de projecte.
Comprovació de vàlvules de desguàs.
Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
Comprovació de muntatge de canals i embornals.
Comprovació del pendent dels canals.
Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
Prova estanqueïtat parcial.
Prova d’estanquitat total.
Prova amb aigua.
Prova amb aire.
Prova amb fum.

Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc.
Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.
Situació de punts i mecanismes.
Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.
Subjecció de cables i senyalització de circuits.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència).
Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals:
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics,
diferencials, relès, etc.)
- Fixació d’elements i connexionat.
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Conexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament:
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
- Comprovació d’automàtics.
- Encès de l’enllumenat.
- Circuit de força.
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.

2.19 Instal·lacions d'ACS amb panells solars
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb pannells
solars.
Subministra i recepció de productes:
Es comprovarà la existència de marcat CE.

2.17 Instal·lacions d'extracció de fums i gasos
Control de qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.
Subministrament i recepció de productes:
Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes.
Prova de mesura d’aire.
Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:
- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges.
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.
Proves i posada en marxa (manual i automàtica).
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Control d’execució en obra:
Execució de acord a las especificacions de projecte.
La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua
Caliente Sanitaria”.

10/11 A.2 Pla de control de qualitat

Projecte de rehabilitació equipament de Can Ramis

3 Marcatge CE dels productes de la construcció. Directiva 89/106/CEE
D’acord amb el CTE els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en
funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, segons la Directiva 89/106/CEE, de productes de la
construcció.
El següent llistat mostra els productes en vigor que han de demostrar el correcte compliment del marcatge
CE en la mesura que estan obligats.
Les dos tasques fonamentals que han realitzar els fabricants en el marc de la Directiva per la marcatge CE
son:
-

Assaigs inicials del tipus de productes.
Tenir implantat un sistema de control de producció en fàbrica.

Segons el sistema de avaluació de la conformitat que se li assigna a cada producte, aquestes tasques seran
avaluades per organismes notificats i/o realitzades per el propi fabricant, el qual suposarà que la
documentació acreditativa del marcatge CE sigui diferent o tingui les seves particularitats.
Els organismes notificats seran:
-

Organismes de certificació (de producte, incloent el control de producció en fàbrica i els assaigs
inicials de tipus).
Organismes d’inspecció (que certifiquen el control de producció en fàbrica del fabricant).
Laboratoris d’assaig (que realitzen els assaigs inicials del tipus dels productes).

Aquests organismes son notificats per els Estats Membres a la Comissió Europea, el que l’habilita per
realitzar les tasques subsegüents. Els fabricants poden acudir a qualsevol dels organismes notificats en la
Unió Europea.
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2 Accions previstes en el càlcul.

1 Descripció i justificació de la solució estructural adoptada.
El projecte consta de dues fases. Una fase d’obra nova i una altra de rehabilitació.

1.1 Obra nova

Les accions utilitzades en els càlculs compleixen el que especifica els DB-SE-AE accions a l’edificació i la
N.C.S.E. - 02, Norma de construcció sismorresistent.
Les càrregues que es consideren al càlcul de l’estructura, i que figuren en els plànols de cada planta, són:

2.1 -Accions permanents

1. L’edifici d’obra nova consta de planta baixa i una planta pis.
L’estructura vertical es resol amb pilars tubulars quadrats metàl.lics i un mur pantalla de formigó armat.
L’estructura horitzontal es resol amb forjat unidireccional format per jàsseres de perfils metàl.lics IPE i
corretges amb perfils metàl.lics IPE amb un intereix de 120cm. El forjat propiament dit és de xapa
col.laborant amb un gruix 12cm. Les escales es resolen amb perfils HEB i xapa col.laborant.
Els fonaments es resolen amb sabates aïllades. D’acord amb l’apartat 4.1 de l’estudi geotècnic, es
fonamenta mitjançant sabates superficials i/o corregudes, encastades en el nivell 2 o 3, argiles, a partir de
+1.00m de profunditat (respecte a la cota +0.00 del projecte). La tensió admissible considerada del terreny
és de 3,5kg/cm2, tal i com indica l’estudi geotècnic.

1.2 Edifici existent
2. L’edifici existent a rehabilitar consta de planta baixa, planta primera, planta segona i una planta de
sotacoberta que ocupa només el cos central de l’edifici. En el cas d’aquest edifici s’ha optat per enderrocar
tot el que són els forjats existents i fer-los de nou, mantenint tot el que són els murs de maçoneria.
L’estructura vertical es resol amb pilars de perfils metàl.lics HEB, un mur pantalla de formigó armat. I en el
cas de suport de la coberta de l’edifici s’utilitzen els murs de maçoneria de l’edifici existent.
L’estructura horitzontal es resol amb forjat unidireccional format per jàsseres de perfils metàl.lics IPE i
corretges amb perfils metàl.lics IPE amb un intereix de 120cm. El forjat propiament dit és de xapa
col.laborant amb un gruix 12cm. Les escales es resolen amb perfils HEB i xapa col.laborant.
Igual que en la fase d’obra nova els fonaments es resolen amb sabates aïllades. D’acord amb l’apartat 4.1
de l’estudi geotècnic, es fonamenta mitjançant sabates superficials i/o corregudes, encastades en el nivell 2
o 3, argiles, a partir de +1.00m de profunditat (respecte a la cota +0.00 del projecte). La tensió admissible
considerada del terreny és de 3,5kg/cm2, tal i com indica l’estudi geotècnic.
Però en aquest cas s’ha de tenir en compte que s’han de recalçar tots els murs de maçoneria.

L’estructura es considera sotmesa en els seus diversos elements a càrregues gravitatòries permanents
iguals al pes propi dels elements constructius que formen l’edifici. A títol d’exemple referim les densitats i els
pesos següents:
2.1.1 Pesos propis i càrregues permanents:
Per a la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als materials i sistemes
constructius emprats, s'han pres com a referència els que figuren a les taules de l’annexe C del DB-SE-AE,
dels que destaquen: figuren a les taules 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 de la Norma referida, dels que destaquen:
a) Murs de fàbrica de totxo:
- de totxo massís:
- de totxo perforat:
- de totxo buit:

18,00 kN/m3.
15,00 kN/m3.
12,00 kN/m3.

b) Murs de fàbrica de bloc:
- de bloc buit de morter:
- de bloc buit de guix:

16,00 kN/m3.
10,00 kN/m3.

c) Formigó Armat:
- Formigó armat:
- Formigó en massa:
- Formigó de escòria (arlita):

25,00 kN/m3.
23,00 kN/m3.
16,00 kN/m3.

d)Metalls:
-Acer:

78.5KN/m3 .

e) Paviments:
- Hidràulic o ceràmic:
- Terratzo:
- Parquet:

0,80/1,00 kN/m2.
0,80 kN/m2.
0,40 kN/m2.

f) Materials de coberta:
- Planxa plegada metàl·lica:
- Teula corba:
- Pissarra:
- Tauler de rajola:
g) Materials de construcció:
- Sorra:
- Ciment:
- Pissarra:
- Escòria granulada:
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0,15 kN/m2.
0,60 kN/m2.
0,30 kN/m2.
1,00 kN/m2.
15,00 kN/m3.
16,00 kN/m3.
17,00 kN/m3.
11,00 kN/m3.

Projecte de rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.
2.1.2 Càrregues lineals considerades.

Sostre sota coberta: formigó armat i xapa col.laborant 12cm

Les intensitats considerades de les accions gravitatòries lineals es detallen en la següent relació:
- Tancaments ceràmics sense perforacions, d'alçada fins 3.00 m.
- Tancaments ceràmics perforats, d'alçada fins 3.00 metres.
- Tancaments lleugers, d´alçada fins als 3.00 metres.
- Tabicons, d'alçada fins 3.00 m i gruix 10 cms.
- Tabicó de gruix 15 cms., de maó calat, de fins 3.00 metres.

9,00 kN/ml
6,00 kN/ml
4,00 kN/ml
3,00 kN/ml
6,75 kN/ml

2.2 Càrregues superficials considerades.
Les intensitats considerades de les accions gravitatòries de pes propi, càrregues permanents i
sobrecàrregues d'ús, es detallen a continuació:

Pes Propi
Paviment
Tabiqueria
Sobre Càrrega d’Ús
CÀRREGA TOTAL

2,00kN/m2
1,00 kN/m2
1,00 kN/m2
3,00 kN/m2
7,0 kN/m2

Coberta teules: formigó armat i xapa col.laborant 12cm
Pes Propi
Teules
Neu
Sobre Càrrega d’Ús
CÀRREGA TOTAL

2,00 kN/m2
2,00 kN/m2
0,40 kN/m2
1,00 kN/m2
5,40 kN/m2

2.2.1 FASE 1, EDIFICI OBRA NOVA

Coberta ajardinada: formigó armat i xapa col.laborant 12cm

Sostre planta baixa: formigó armat i xapa col.laborant 12cm

Pes Propi
Coberta invertida ajardinada
Neu
Sobre Càrrega d’Ús
CÀRREGA TOTAL

Pes Propi
Paviment
Tabiqueria
Sobre Càrrega d’Ús
CÀRREGA TOTAL

2,00kN/m2
1,00 kN/m2
1,00 kN/m2
3,00 kN/m2
7,0 kN/m2

2.3 Accions de la neu.

Sostre planta primera (coberta): formigó armat i xapa col.laborant 12cm
Pes Propi
Coberta invertida ajardinada
Neu
Sobre Càrrega d’Ús
CÀRREGA TOTAL

2,00 kN/m2
2,50 kN/m2
0,40 kN/m2
1,00 kN/m2
5,90 kN/m2

Tancament interior 15 cm gruix
Tancament façana

6,0 kN/ml
8,0 kN/ml

2,00 kN/m2
2,50 kN/m2
0,40 kN/m2
1,00 kN/m2
5,90 kN/m2

La que correspon a l'altura topogràfica de Sant Celoni (Barcelona) : 0,40KN/m2 sobre superfície horitzontal.

2.4 Accions reològiques
No són de consideració en un edifici com l’actual, art. 6.5 de AE88, i ja es consideren les accions tèrmiques.

2.5 Accions tèrmiques.
2.2.2 FASE 2, EDIFICI REHABILITAT
A l'estructura de formigó, amb un coeficient de dilatació longitudinal de 0.000011 i un salt tèrmic de +-20 oC,
s’ha previst un junt de dilatació deixant una peça construïda sensiblement quadrangular de 25 x 12 m
aproximadament.

Sostre planta baixa: formigó armat i xapa col.laborant 12cm
Pes Propi
Paviment
Tabiqueria
Sobre Càrrega d’Ús
CÀRREGA TOTAL

2,00kN/m2
1,00 kN/m2
1,00 kN/m2
5,00 kN/m2
9,0 kN/m2

2.6 Accions sísmiques.
Donades les característiques de l’edifici i el municipi on està situat, s’ha pres:

Sostre planta primera: formigó armat i xapa col.laborant 12cm
Pes Propi
Paviment
Tabiqueria
Sobre Càrrega d’Ús
CÀRREGA TOTAL

Acceleració sísmica bàsica:
Coeficient de risc:

2,00kN/m2
1,00 kN/m2
1,00 kN/m2
5,00 kN/m2
9,0 kN/m2

ab=0,04 g
ȡ=1 (Construcció de normal importància)

Pel que, d’acord amb l’article 1.2.1. de la CTE-NCSE-02 no és necessari el càlcul sísmic, ja que es tracta
d’una estructura d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats i el nombre de plantes és menor de 7.
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2.7 Fonamentació i empentes del terreny.
Donde:
El nivell freàtic no s’ha trobat a la cota de fonamentació i no s’ha considerat cap acció de subpressió a la
solera.

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

2.8 Alternances de càrregues.
Les sobrecàrregues d'ús adoptades són majors que les reals existents, pel que es considera, que ja
contempla la possibilitat d'acumulacions momentànies, així com la repercussió d’alternances o diferències
de càrregues entre zones.

2.9 Ponderació de les accions i Minoració dels materials.
Segons la tipologia estructural els coeficients de ponderació que afecten a les càrregues d'estructura es
basen amb la normativa:
- EHE-98 per formigó armat
- DB-SE-A per acer
Es fixarà la ponderació d’accions en funció del grau de control “NORMAL” durant l'execució, i del nivell de
danys. S'ha pres:

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

En el cas particular que es discuteix, els paràmetres considerats són els que es detallen:
* Qb=Pressió dinàmica del vent: 29m/s, 0.52KN/ m2.
* Ce=Coeficient d’exposició: Grau IV, alçada 18m; Ce=2.2
* Cp=coeficients eòlics;
Segons la Taula D.4, del SE-AE, pendent coberta aprox 22ª
- Coef. Succió H:
- 0.8
- Coef. presión H:
+0.2
- Coef. succión I:
- 0.4
- Coef. pressió I:
+0.0

3 Materials.

- 1.50 de mitjana entre les càrregues permanents i variables. (EHE)
- 1.35 per a les carregues permanents i 1.50 per a les variables. (DB-SE-A)

Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals de l'edifici que es detalla són els
següents:

Per les minoracions dels materials, s'ha utilitzat:
- 1.5 i 1.15 pel formigó i acer corrugat respectivament.
-1 per l’acer. (DB-SE-A)

3.1 Formigó.

2.10 Accions del vent.
Són les produïdes per el vent sobre els elements exposats a ell. Per llur determinació es considera que
aquest actua horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que forma un angle de ±10° respecte a
l'horitzontal
L’intensitat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot desplaçar-se i topar
contra un element resistent, segons l’annexe D, figura D1, “Acción del viento” de la SE-AE .
L'acció concreta sobre un element superficial es dedueix aplicant els articles 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 de la SE-AE,
relatius a la determinació del coeficient eòlic, tant en construccions tancades com obertes, i al coeficient
d’exposició.
Zona eólica: C

S'utilitza tant per a la realització d'elements resolts amb formigó en massa com armat. Les seves
característiques més rellevants i, a la vegada, considerades per la realització dels càlculs que s’adjunten,
són les següents:
3.1.1 Resistència a compressió.
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la Instrucció EHE a
l'article 39, el seu valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte i que tenen un mínim és 200
Kg/cm2, pel formigó en massa i de 250 Kg/cm2 pel formigó armat.
3.1.2 Docilitat.
Cal esmentar, però, que la docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la plàstica,
segons definició al respecte a l'article 30è, epígraf 6è, de la EHE.

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a
la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios
del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y
grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

3.1.3 Grandària màxima de l'àrid.
La grandària màxima de l'àrid acceptat per la confecció dels formigons de l'obra hauran de complir els
requeriments de l'article 28è, apartat 2n, de la EHE, no acceptant-se valors del mateix superiors als 20 mm.

qe = qb · ce · cp
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3.1.4 Aspecte extern.

3.3.3 Constants elàstiques del acer.

L'aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detallen explícitament en el
Plec de Condicions per la posta en obra del formigó armat, adjunt a la present.
A grans trets, cal esmentar que no s'accepten formigons fissurats, no homogenis en color o textura o bruts,
tant de fluorescències com taques d'òxid o grassa.

Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de les seccions d'acer laminat
són les següents:

3.1.5 Coeficient de Poisson.

2.100.000 Kg/cm2
810.000 Kg/cm2
0.3

* Mòdul d'elasticitat
* Mòdul d'elasticitat transversal.
* Coeficient de Poisson. n
3.3.4 Coeficient de dilatació tèrmica.

S'observa un valor de 0.2.
S'ha tingut en compte el valor 1.2 10-5.

3.1.6 Coeficient de Dilatació Tèrmica.
Es té en compte un valor igual a 10-5

3.4 Obres de fàbrica de maó.
3.2 Acer corrugat.
S'utilitza principalment per la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions també es
requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc), la qual cosa, si s'escau, figura
explícitament en els plànols de projecte. Les seves característiques més rellevants són les que es detallen a
continuació:
3.2.1 Límit elàstic de l'acer.

3.3 Acer laminat.

- maons massissos
- maons calats
- maons buits

20N/mm2
20N/mm2
15N/mm2

Aquesta resistència s'entendrà com la definida en el article 4.6.2 de DB-SE-F, “Seguridad estructural
Fábrica”.

S'utilitza per a la confecció d'elements estructurals metàl·lics, tant principals com secundaris. Les
seves característiques més rellevants són les que es detallen:

3.4.2 Resistència dels morters.
Els morters utilitzats seran del tipus M-80 en els que els hi correspon una resistència de 80 Kg/cm2; llur
dosificació es podrà consultar al DB-SE-F, “Seguridad estructural Fábrica”.

3.3.1 Resistència de càlcul de l'acer.
El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d'estructura metàl·lica són els que estableix el DB-SE-A
"Documento Básico-Seguridad estructural-Acero", en el seu capítol 4ª, això és:
275 N/mm2
355 N/mm2

Les característiques de plasticitat i condicions d'amassat així com el temps d’utilització es consultaran en el
Plec de Condicions adjunt.
3.4.3 Resistència característica de l'obra de fàbrica.

La resistència de càlcul resta també fixada en aquest mateix article, assolint valors coincidents amb els del
límit elàstic abans esmentats.
3.3.2 Tipus d'acer.
L'acer

3.4.1 Resistència del maons.
Els valors mínims de resistència dels maons utilitzats, s'adequaran a la següent relació:

El límit elàstic de l'acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 5.100Kg/cm2., la
seva definició y concreció s'adequa als criteris que fixa l'article 31è, apartat 2ón , de la Instrucció EHE.

- acers S 275 JR (abans A42)
- acers S 355 JR (abans A52)

Quan es detalli en els plànols adjunts, determinats elements o la totalitat dels mateixos es resoldran
mitjançant obra de fàbrica de maó. Les característiques més rellevants del material es detallen a
continuació:

utilitzat en els elements estructurals que constitueixen el projecte que s'adjunta és S 275 JR.

A.3 Annex de càlcul 7/13

La resistència característica es determinarà en funció del que estableix en l’annexe C, del DB-SE-F.
La resistència de càlcul obtinguda de la característica, després d'aplicar un coeficient reductor de
resistència, no serà en cap cas inferior a les que es detallen:
- maons massissos
32.0 Kg/cm2
- maons perforats
28.0 Kg/cm2
- maons buits
20.0 Kg/cm2
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3.4.4 Deformabilitat de la fàbrica de maó
El mòdul d'elasticitat tingut en compte per el càlcul dels elements d'obra de fàbrica ha estat:
- maons massissos
50.800 Kg/cm2
- maons perforats
44.450 Kg/cm2
- maons buits
25.000 Kg/cm2

4 Coeficients de seguretat.

5 Hipòtesis de càlcul.
Les hipòtesis de càlcul contemplades per a les anàlisis de l'estructura que es presenta han estat diverses,
en funció del material constituent d'un element o part de l'estructura, principalment. D'aquesta manera es
tenen els següents quadres d'hipòtesis considerades.

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials utilitzats,
com a les accions que sol·licitaran a l'estructura. Ambdós es detallen a continuació:

5.1 Estructures de Formigó armat.
4.1 Coeficients de minoració de resistències.

Les hipòtesis de càrrega s'organitzen en tres grups, segons el quadre següent:

Els coeficients de minoració de resistència graven de manera diferent als elements, en funció de diversos
paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueixen. Per cada cas es té:
4.1.1 Formigó Armat.
Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència fa falta distingir entre els que s'apliquen
directament sobre el formigó i els que ho fan sobre l'acer d'armar. Donat que el nivell de control dels
elements d'estructura de formigó armat és normal, el coeficient a aplicar sobre el formigó és 1.5. De la
mateixa manera, el coeficient a aplicar sobre el acer és 1.15.

Hipòtesi

Tipus de sol.licitació

Coeficient de ponderació.

Càrregues permanents i pes propi.

1.0

Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, reològiques i
empentes del terreny.

1.0

Càrregues permanents i pes propi

1.0

Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, reològiques i
empentes del terreny.

0.90

Accions del vent.

±0.90

I

II

4.1.2 Acer laminat.
A l'acer laminat no es contempla cap coeficient de minoració de resistència.
4.1.3 Obra de fàbrica de maó.
El coeficient de minoració de resistències tingut en compte en la determinació del comportament de les
estructures d'obra de fàbrica ha estat 2.50.

III

4.2 Coeficients de majoració d'accions.
Paral·lelament als anteriors, els de majoració d'accions depenen del material. Amb aquest criteri s'observen
els coeficients que a continuació es detallen:
4.2.1 Formigó Armat.
De forma que simplificada els coeficients de majoració d’accions pel cas freqüent de control normal son
- càrregues permanents
1,5
- càrregues de valor no constant
1,6
- càrregues variables
1,6
- pretesat
1,0
4.2.2 Acer laminat.
En la determinació del comportament d'estructures metàl·liques, els coeficients de referència es concreten
en funció de que gravin sobre les càrregues permanents o sobre les sobrecàrregues d'ús. D'aquesta manera
s'ha tingut en compte:
- Sobre les càrregues permanents i pes propi: 1.35
- Sobre les sobrecàrregues i accions normals: 1.50
4.2.3 Obra de fàbrica de maó.
El coeficient de majoració d'accions per aquest tipus d'estructura s'ha fixat en 1.65.
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Càrregues permanents i pes propi.

1.0

Sobrecàrregues d'ús, tèrmiques, reològiques i empentes
del terreny.

0.8

Neu.

0.00

Accions del vent.

±0.8

Accions sísmiques.

±1.0

Projecte de rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.

5.2 Estructures d'acer laminat.

6 Combinacions d’hipòtesis de càlcul.

Les hipòtesis de càrrega contemplades s'organitzen en tres grups, d'acord amb el quadre següent:
Hipòtesi

Tipus de sol.licitació

Coeficient de ponderació.

Càrregues permanents i pes propi.

1.00

Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, i empentes
del terreny.

1.00

Càrregues permanents i pes propi.

1.00

Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, i empentes
del terreny.

0.89

Accions del vent.

±0.89

Càrregues permanents i pes propi.

0.75

Sobrecàrregues d'ús, tèrmiques, reològiques i
empentes del terreny.

0.53

Neu

0.00

Accions del vent.

±0.17

Accions sísmiques.

±0.67

I

II

D´acord amb les accions determinades en funció del seu origen, i tenint en compte tant si l´efecte de les
mateixes és favorable o desfavorable, així com els coeficients de ponderació definits, s´ha realitzat el càlcul
tenint en compte les combinacions possibles de la següent manera:

6.1 Estats Límit Últims:
1. Situacions persistents o transitòries

S gG,j * Gk,j + gQ,1* yP,1 * Qk,1 + S gQ,i * ya,i * Qk,i
J

i

2. Situacions sísmiques:

S gG,j* Gk,j + gA * AE + S gQ,i * ya,i * Qk,i
J

i

III

6.2 Estats Límit de Servei:

J

i

S gG,j* Gk,j + gA * AE + S gQ,i * Qk,i

Les hipòtesis de càrrega contemplades s'organitzen en dos grups, segons el detall que es cita:
Tipus de sol.licitació

S gG,j * Gk,j + S gQ,i * Qk,i
2.Situacions sísmiques:

5.3 Estructures d'obra de fàbrica.

Hipòtesi

1. Situacions persistents o transitòries

Coeficient de ponderació.

Càrregues permanents i pes propi.

1.00

Sobrecàrregues d'ús, neu i empentes del terreny.

1.00

Càrregues permanents i pes propi.

1.00

Sobrecàrregues d'ús i de neu.

0.89

Empentes del terreny.

0.91

Accions del vent.

±0.91

I

J

i

La notació utilitzada es regeix per l’Article 13 de la CTE-EHE.

7 Procés constructiu.

II
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El procés constructiu a observar en l'execució del projecte que es presenta correspon al lògic de l'execució
en primer lloc del capítol de Moviment de Terres, posteriorment el de fonamentació i finalment el de
l'estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des del més inferior al superior. D'aquest procés, cal
destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que aquest hagi assolit la resistència
prevista en el projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega més desfavorables que
les previstes en el projecte, tal i com fixen els Plecs de Condicions adjunts.
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8 Manteniment de l'Estructura.
8.1 Estructures d'acer.
Les estructures d'acer, tradicionalment, són les que comporten major repercussió pel que fa a les feines de
manteniment, donada la major inestabilitat de llur estructura molecular.
Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a l'oxidació i a la corrosió.
Per això, cal protegir l'estructura de la intempèrie. Així, doncs, cal aplicar en totes les superfícies exposades
una imprimació de pintura o producte antioxidant. Aquesta imprimació serà objecte d'un control periòdic,
amb la finalitat de detectar possibles indicis d'oxidació.
A tal efecte és preceptiu el compliment del següent programa d'activitats de manteniment:
a) L'estructura metàl·lica és interior o no exposada a agents ambientals nocius: Haurà de realitzar-se una
revisió de l'estructura cada 4 anys, detectant punts d'inici d'oxidació, en els que deurà aixecar-se el material
degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant.
Cada 10 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació existent, realitzant un posterior pintat
total de l'estructura.
b) L'estructura metàl·lica és exterior o resta en un ambient d'agressivitat moderada: Haurà de realitzar-se
una revisió de l'estructura cada 2 anys, detectant punts d'inici de l'oxidació, en els que caldrà aixecar-se el
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant l’imprimació local de pintura antioxidant.
Cada 5 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació existent, realitzant un posterior pintat
total de l'estructura.
c) L'estructura metàl·lica és exterior en un ambient d'agressivitat elevada: Haurà de realitzar-se una revisió
de l'estructura cada any, detectant punts d'inici de l'oxidació, en els que deurà aixecar-se el material
degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant.
Cada 3 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació existent per un posterior pintat total de
l'estructura.

8.2 Estructures de formigó.
Les parts de l'estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre's també a un programa de
manteniment al llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per l'estructura metàl·lica, ja que el
major nombre de patologies del formigó armat procedeix o es manifesta a l'iniciar-se el procés de corrosió
de les seves armadures.
D'aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment:
a) L'element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys d'haver estat
construïdes i, posteriorment, establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, amb l'objecte de detectar
possibles fissuracions.
Si aquestes fissuracions resulten visibles per l'observador, serà convenient injectar-les o protegir-les amb
algun tipus de resina epoxi per a evitar l'oxidació de les armadures.
b) L'element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas serà preceptiva una
imprimació amb resina epoxi de tots els paraments després d'haver-se completat l'adormiment i realitzar una
revisió al cap d'un any i mig després d'haver estat construït.
Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i segellant-les amb algun
tipus de resina epoxi.
c) L'element de formigó resta exposat a un ambient d'agressivitat elevada: serà precisa una imprimació amb
resina epoxi de tots els seus paraments després d'haver-se completat l'adormiment, i procedir a una revisió
al cap de 6 mesos després d'haver estat construït.
Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epoxi cada 5 anys, llevat
justificació del fabricant de la resina de que aquest període de temps pugui ésser major.
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Residus d'excavació
Volum

Densitat residu real

m3

Tipus de terres d'excavació

(tones/m3)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
0,00 m

grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
terraplé
pedraplé
altres

Total residu excavació

Pes residu

(tones)

2

0,00

1,7

0,00

2,1

0,00

1,7

0,00

1,7

0,00

1,8

0,00

0

0,00

0,00 t

3

0,00 m

Residus de construcció d'ampliació d'edifici (ampliació en lateral o remunta)
Superfície construïda

2

292 m

Pes
(tones/m2)

sobrants d'execució

Pes residus
(tones)

Volum aparent
(m3/m2)

Volum aparent
(m3)

0,05

14,6

0,045

13,14

obra de fàbrica

0,015

4,38

0,018

5,256

formigó

0,032

9,344

0,0244

7,1248

petris

0,002

0,584

0,0018

0,5256

altres

0,001

0,292

0,0013

0,3796

0,038

11,096

0,08

23,36

0,0285

8,322

0,067

19,564

embalatges
fustes
plàstics

0,00608

1,77536

0,008

2,336

paper i cartró

0,00304

0,88768

0,004

1,168

metalls

0,00038

0,11096

0,001

0,292

25,70 t

0,125

i Ampliació

Decret 201/1994 - Decret 161/2001

Residu d'ampliació d'edifici

3

36,50 m

Gener de 2005 ( Font: Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - ITEC )

FITXA
RESUM

AMPLIACIÓ / REMUNTES

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

RESIDUS D'OBRES DE REHABILITACIÓ , REFORMA I AMPLIACIÓ
ENDERROC
REFORMA / REHABILITACIÓ
Total i de vials
Per Partides

ampliació amb nous fonaments

1/1

FITXA PEL COMPLIMENT DE: DECRET 201/1994 i DECRET161/2001,
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció

RESIDUS
Rehabilitació i ampliació

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:

CAN RAMIS

Situació:

PLAÇA DE LA VILA

Municipi :

SANT CELONI

Comarca :

VALLES ORIENTAL

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
(m3)

(tones)

residu d'excavació

0,00

residu d'enderroc

3

t

0,00 m

Pes

Pes residus

Volum aparent

Volum aparent

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

obra de fàbrica

0,542

0,00

0,512

0,00

formigó

0,084

0,00

0,062

0,00

petris

0,052

0,00

0,082

0,00

metalls

0,004

0,00

0,0009

0,00

fustes

0,023

0,00

0,0663

0,00

vidre

0,0006

0,00

0,004

0,00

plàstics

0,004

0,00

0,004

0,00

betums

0,009

0,00

0,0012

0,00

fibrociment

0,01

0,00

0,018

0,00

residu d'enderroc

0,7286

residu de construcció

Pes
(tones/m2)

sobrants d'execució

0,000 t
Pes residus
(tones)

3
0,00 m

0,7504
Volum aparent
(m3/m2)

Volum aparent
(m3)

0,05

14,600

0,045

13,29

obra de fàbrica

0,015

4,380

0,018

5,26

formigó

0,032

9,344

0,0244

7,12

petris

0,002

0,584

0,0018

0,53

altres

0,001

0,292

0,0013

0,38

0,038

11,096

0,08

23,36

fustes

0,0285

8,322

0,067

19,56

plàstics
paper i cartró
metalls

0,00608
0,00304
0,00038

1,775
0,888
0,111

0,008
0,004
0,001

2,34
1,17
0,29

embalatges

residu de construcció

3
36,65 m

25,696 t

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
acer en perfils reutilitzables
altres :
Total d'elements reutilitzables

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

t
t
t
t

t

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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m3
m3
m3
m3
3

m

RESIDUS Rehabilitació
Gener de 2005 ( Font: Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - ITEC )
Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
01/1994 - Decret 161/2001

FITXA PEL COMPLIMENT DE: DECRET 201/1994 i DECRET161/2001,
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció

RESIDUS
Rehabilitació i ampliació

GESTIÓ DE RESIDUS
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus de l'enderroc en contenidors o espais reservats pels
seguents residus
Petris, obra de fàbrica i formigó

si

X

no

Metalls

si

X

no

Fustes

si

X

no

Plàstics

si

X

no

Vidre

si

X

no

Potencialment perillosos

si

X

Altres no perillosos

si

no

X

Els residus es gestionaran fora de l'obra en:
Instal·lacions de reciclatge
Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

X

Nom ,adreça i codi de gestor dels residus ( decret 161/2001)
Nom

Gestió Runes del Vallès Oriental SL

Adreça

Cl.Josep Umbert N.92-94 Pi.1b Edificio delta

Codi
Total de residus d'excavació
Total de residus de construcció i enderroc

Càlcul de la fiança

0,00 t

3
0,00 m

25,70 t

3
36,65 m

Residus d'excavació (1)
Residus d'enderroc, construcció i vials (2)

3

0,00 m
3
0,00 m

6,01 eu/m3

0,00 euros

12,02 eu/m3

0,00 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança

3
0,00 m

0,00 euros

Notes: (1) Quantitat total de residu si no es reutilitza a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada
(2) Quantitat total de residu

2/3

REHABILITACIÓ
DE
L'EQUIPAMENT DE
CAN RAMIS
MARÇ DE 2010
FASE 3
Plaça de la Vila, 25, Sant Celoni
ANNEX A5
FOTOGRAFIES

Tom:

01/01

Versió:

01 / Mar 10

Tècnic redactor:

Eva Porcel Adán, arquitecta

00616

Projecte de rehabilitació de l’equipament de Can Ramis.

Projecte de rehabilitació de l’equipament de Can Ramis

Façana principal de Can Ramis a la plaça de la Vila

Escala i pati interior

Vestíbul d’entrada
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Porta a la sala gran

Detall escala

Finestra al pati interior

Interiors a la primera planta

Finestra al pati interior

Llar de foc i finestres a la sala gran

Llar de foc a la primera planta

Finestra al pati interior
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Sostre reforçat de bigues de fusta

Sostre renovar amb perfils d’acer

Sostre de bigues de fusta a la sala gran

Sostre amb biguetes de formigó

Sostre de bigues de fusta recolzades sobre formigó
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Façana al pati posterior
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Per la seva tipologia i estructura constructiva l'evolució de l'edifici és la normal en una casa noble d'aquest
tipus, que parteix de normalment d'una edificació simple a la que es van afegint cossos i edificis veïns fins a
obtenir un conglomerat d'edificacions i construccions que formen un tot.

1 Generalitats
Aquest annex descriu les condicions d'intervenció en el patrimoni arquitectònic que configura l'edifici de Can
Ramis. Descriu l'edifici existent, la seva tipològia i la seva evolució constructiva, també uns criteris generals
d'intervenció sobre el patrimoni i la descripció de les intervencions previstes. Atesa la protecció integral que
deifineix el pla general i la fitxa 42 del catàleg.

2 Descripció de l'edifici
2.1 Descripció històrica

Probablement, i és només una suposició, històricament l'edifici va començar com una casa/palau urbà amb
serveis afegits de caracter més rural com corts per bestiar o magatzems. Possiblement i d'acord amb el
nivell de la familia es van incrementar les zones nobles per tal d'enfatitzar el caracter de representació tot i
que sense deixar de banda la part utilitaria de les construccions auxiliars. En un determinat moment les
condicions de la familia Ramis van fer que calgués obtenir ingresos extres primer pel lloguer d'habitatges
totalment separats (els del carrer Sant Josep), després amb l'habilitació de comerços a planta baixa i
finalment per l'habilitació d'habitatges integrats a l'estructura de l'edifici principal a la planta segona, fins que
l'any 1978 l'Ajuntament de Sant Celoni va adquirir l'edifici.

Sant Celoni es va formar al llarg del cami ral de Barcelona a Girona que, a la seva vegada, seguia
aproximadament el recorregut de la via romana, la situació practicament a mig camí entre les dues ciutats
va fer que en els voltants del que ara és Sant Celoni s'establissin de sempre el que avui serien “arees de
servei” de la via.
Al segle XI els senyors del Montseny van fer construir una capella al peu del cami, al voltant d'aquesta
capella i gracies a l'empenta dels propietaris de la vila i la bona situació es van anar construint habitatges al
seu voltant formant un nucli urbà que va prendre el nom de Sant Celoni.
En una primera fase la vila estava formada pels edificis situats en el perímetre que actualment són els
carrers de Sant Roc, de Sant Joan, Plaça del Bestiar, de les Valls i plaça Alfaras que delimiten
aproximadament la traça de la muralla medieval.
En posteriors ampliacions del recinte enmurallat la vila va creixer en un primer moment fins l'alçada de la
plaça de la Vila i després fins el carrer de Sant Martí, però sempre amb un caracter marcadament lineal al
llarg del que avui és el carrer Major.
La plaça de la Vila va quedar com a centre d'aquest itinerari i de la mateixa vila amb edificis emblematics
com Can Ramis, Can Valls d'Olzinelles o la mateixa Casa de la Vila.

La plaça de la Vila ha estat sempre el centre de les activitats representatives de la població, així s'hi celebra
setmanalment el mercat i també es seu de les activitats festives més importants de la Vila de Sant Celoni,
amb aquest caracter la façana de Can Ramis també es motiu de realització d'actes com els pregons (en els
seus balcons) o d'exposició de simbols festius.

Pel que fa a l'edifici de Can Ramis aquest és original del segle XVII, tot i que probablement ja era propietat
de la famila Ramis amb anterioritat alguna edificació en el mateix lloc, en el mateix lloc i amb un altre
propietari (la familia Santa Coloma) l'any 1484 ja existia una edificació, amb reformes constants fins el
mateix segle XX en que agafa l'actual fesonomia.
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2.2 Descripció tipologica
Tipologicament l'edifici, en el seu estat actual, respon a l'evolució històrica indicada anteriorment. És a dir
està format per un conjunt d'edificacions i cossos fruit dels diferents usos incorporats. Presenta dos grups
tipologics clarament diferenciats: l'edifici principal amb característiques molt ben definides i les edificacions
existents al carrer Sant Josep (actualment ja enderrocades) amb característiques de cases de poble.

La segona planta a la qual ara s'accedeix per escales laterals, probablement afegides amb posteriorirat, i
que probablement estava dedicada a habitacions del servei de la casa, es va transformar posteriorment en
diversos habitatges amb entrada independent de la casa (les escales laterals comentades) la divisió i
dimensions actuals no reflecteixen de cap manera el seu ús original, fins i tot en una foto del moment de la
gran reforma dels anys 1950 es pot apreciar que l'alçada d'aquesta planta era propia d'una zona de
dedicada al servei. Aquest caracter de planta primera noble i planta segona de servei es manté avui en dia
ja que la planta primera s'ha dedicat als actes públics i la planta segona als serveis municipals.
2.2.1 Façana
La façana de l'edifici presenta una composició totalment simètrica de forats, aquesta disposició ja prové de
l'edifici original com es pot veure en la foto de la fitxa del catàleg en que es poden apreciar les obres de
construcció d'una nova alineació als anys 50 del segle XX.
Consta, en el seu estat actual, de tres nivells horitzontals i tres blocs verticals. En horitzontal es repeteix la
típica estructura de nivells corresponents al nivell d'accés, planta noble o principal i segona planta dedicada
a usos més de servei, aquesta jerarquia es reflexa en la importància o dimensions de cada nivell en façana.
A nivell vertical es poden observar també tres franjes, dues de laterals més estretes i de composició vertical
que corresponen i un cos central que conté les obertures principals en planta baixa i planta primera,
recalcades pels marcs de pedra, l'escut i les baranes dels balcons, presidint aquest cos hi ha la galeria de
segona planta que presideix el conjunt i marca clarament tota la façana.

2.3 Descripció constructiva
Constructivament l'edifici està format per murs de càrrega i sostres unidireccionals recolzats sobre els murs i
una coberta inclinada sobre encavallades, bigues i llates.
L'edifici principal que seria el protegit pel planejament té una estructura general de palau urbà rural, tot i que
potser desdibuixada per les modificacions posteriors de l'edifici. Consta d'un accés central, remarcat per
l'escut del seu dintell, que porta a un espai de distribució dins l'edifici i fins el pati central (noble) i el pati
posterior (de servei). La planta baixa ha quedat força deformada per la creació de locals comercials primer i
després la reconversió d'alguns d'ells en sales d'exposició. A partir del pati central una escala noble porta a
la primera planta que encara conserva els espais propis d'un habitatge noble, destacant la gran sala central
tipica d'aquestes edificacions des de la qual s'accedeix a les diverses estances de l'edifici, aquesta planta
també té una divisió en dues parts la més propera a la plaça sembla la més noble i la propera al pati
posterior per les característiques dels espais sembla més dedicada al servei de l'altra part (cuina,
magatzems, etc).

A causa de les transformacions existeixen murs de diverses tipologies però la principal, i l'original de l'edifici,
es la de murs a base de mamposteria irregular amb forjats de bigues de fusta i taulers d'encadellat de fusta.
Les modificacions posteriors presenten també murs de fàbrica de maò de diversos tipus i sostres de bigues
de fusta de diversos tipus, reforçats o no amb perfils d'acer i fins i tot alguns sostres amb perfils d'acer
substituint la fusta.

Repetint la descripció de l'edifici que fa al cataleg del vigent pla general (fitxa 42):
“Edifici entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos. La coberta és a dues vessants i projecta un potent ràfec
que corona la façana.
La façana actual és de composició simètrica: a la planta baixa hi ha quatre grans portals de pedra. La llinda
del principal té esculpit l'escut de la casa Ramis: un braç que sosté un ram (Ramis), un pujol amb l'ermita de
Sant Julià de Ramis i un lleó rampant. Als extrems de la façana hi ha dues portes més estretes. En el primer
pis seguint l'eix de les obertures inferiors, hi ha dues finestres de pedra als extrems i quatre grans balcons
amb llosana de granit i brana de ferro.
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A les golfes hi ha una bella galeria d'arcs carpanells sobre senzilles columnes d'ordre toscà. Una petitat
finestra de carreus a banda i banda completa la simetria.
Per la porta principal s'accedeix a un petit pati interior on hi ha l'escala. El pom d'escala, de granit, està
decorat en forma de cara fantàstica, Algunes de les portes i finestres del pati i de les estances principals del
primer tenen el marc de pedra. També destaca, en el pati, una finestra geminada, amb una esvelta columna
central i capitell amb decoració vegetal. Els arcs són de mig punt i les impostes estan ornamentades amb
botons florals.”
D'acord amb la mateixa fitxa del cataleg l'any 1947 es van autoritzar obres a l'edifici consistents
principalment en l'alineació de l'edifici amb la façana de la plaça, en aquesta modificació es van afegir
elements provinents d'altres edificacions. En concret la galeria de la planta segona prové d'un edifici
enderrocat de Barcelona.
En l'annex “A7 Estat actual” es descriu amb més detall l'edifici actual.

3 Descripció de la intervenció
3.1 Criteris d'intervenció
Com a criteri general de la intervenció arquitectònica caldrà utilitzar sempre que sigui possible els mateixos
materials i sistemes constructius utilitzats originalment. En la configuració dels espais resultants de la
rehabilitació es procurarà seguir la tipologia de l'edifici original pel que fa a la seva estructura i distribució.
Això vol dir utilitzar les mateixes pedres que s'hagin retirat per reparar els elements, utilitzar morter de calç
com a material de lligam i de juntes, reutilitzar les teules de coberta de forma que les cobertores siguin les
originals (en ser les menys compromeses des del punt de vista d'impermeabilització), realitzar un control
dels revestiments interiors i exteriors de forma que només es repiquin aquelles zones on sigui necessari i es
reconstitueixin d’acord amb el que determini el control de la direcció d'obra.
Els usos previstos a l'edifici caldrà que tinguin en consideració l'element protegit per tal de que l'ús previst
no interfereixi amb la conservació i promoció del patrimoni arquitectònic. En aquest sentit les decisions en
obra hauran d'estar dirigides també a ser el més respectuoses i neutres respecte l'element protegit, sempre
dins els límits de la seguretat i proporcionalitat, per tal de permetre la revalorització d'aquest element
patrimonial.
Per tal de complimentar aquests requeriments les partides on es parla de "pedra de recuperació" s'han
d'entendre que en primer lloc s'utilitzaran les existents a l'edifici i només en cas que fos impossible de
reutilitzar aquestes se n'utilitzaran d'altres amb les mateixes característiques morfològiques considerant
sempre la funció estructural d'aquests elements, aquest criteri està ja present a les partides corresponents
del pressupost on sempre es parla de pedres o elements de recuperació.
Pel que fa a la façana de l'edifici, cal considerar que aquesta, en la seva imatge actual és dels anys 50 del
segle XX, és a dir encara hi ha gent que recorda com era abans i que recorda, i fins i tot pot haver
intervingut, en la seva construcció. La façana original de Can Ramis quedaria amagada i retranquejada
parcialment de la linia de façana actual. Atès, però, que la imatge que tenen els celonins de la plaça de la
Vila la conforma entre d'altres l'actual façana de Can Ramis, es considera el més convenient mantenir-la en
la seva imatge actual, el contrari seria com pretendre enderrocar l'edifici de l'Ajuntament per tornar-lo a la
seva estructura anterior. Per tal de conservar la façana actual el criteri serà el de conservar i reparar els
elements existents: marcs de portes i finestres, baranes de balcons, fusteries principals, falses juntes
existents a façana i també evidentment la conservació del potent ràfec de coberta. Només es considera
convenient de modificar la fusteria existent a les portes laterals de la planta baixa (les dues portes extremes
i les portes de vidre) i tancar d'una manera lleugera que no alteri la imatge exterior la galeria de la segona
planta per tal de poder habilitar els espais interiors als nous usos.

3.2 Descripció de la intervenció
La intervenció té tres zones bàsiques: la façana principal, l'edifici noble i la façana al pati inclosa la galeria
sobre arcs.
3.2.1 Façana principal
La intervenció en la façana principal consistirà en la recuperació de la seva imatge actual bàsicament per la
neteja, consolidació i protecció dels seus elements. És a dir:
Neteja i reparació dels paraments i elements petris
Prèviament a l'inici dels treballs s'instal·larà una bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70
cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana. Aquesta bastida
correspondrà en tot cas a un model homologat i el seu muntatge anirà a càrrec d'una empresa correctament
autoritzada i especialitzada.
Un cop muntada la bastida es procedirà a la retirada de tots els elements afegits a la façana, com poden ser
claus, tacs, herbes, cables i en general aquells elements grollers que no correspongui netejar amb metodes
menys agressius. També es desviaran les linies d'instal·lacions que ocupin la façana, en cas necessari es
protegiran aquells elements que sigui possible,
Després d'aquesta neteja grollera es procedirà a la neteja fina de la façana que es composarà de tres
accions principals, primer la neteja superficial de la capa de morter, formant falses juntes, sobre parament
vertical exterior, amb respatllat manual i retirada dels elements solts per tal de deixar el parament de pedra
existent a la vista en la seva totalitat. Un cop realitzada aquesta neteja es procedirà a la neteja i rebaix dels
junts existents en el parament vertical, eliminant les restes de morter i altres elements que puguin quedar
amb un respatllat amb brotxes i raspalls d'arrels i retirada de les restes amb aire a pressió controlada.
Una vegada realitzada aquesta neteja del morter existent es procedirà a la neteja d'acabat del parament,
carreus i lloses de balcons amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió utilitzant equips de pressió
regulable.
L'escut dels Ramis situat al dintell de la porta principal es netejarà i restaurarà amb l'extracció de sals
solubles e insolubles de parament amb raspatllat d'eflorescències, aplicació de dissolució d'hidròxid de bari
en aigua desionitzada no polaritzada, polvorització de la superfície amb una barreja d'aigua destilada i
alcohol al 10% i aplicació i posterior arrencada d'apòsits dissolts en alcohol.
Un cop finalitzada la neteja del parament es procedirà a la seva recuperació seguint la tipològia de materials
i dimensions originals. Això es farà a través del rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb
morter de calç 1:4, colorejat, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del
material existent als junts. Els elements de pedra es consolidaran i segellaran amb una aplicació de
consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en tres capes. Es recuperarà l'acabat de façana amb la
formació de falses juntes de morter de calç, CL90, amb pedra granítica, sobre parament vertical existent, de
3-4cm d'amplaria i seguint patró equivalent a l'existent originalment. Tot el parament i elements singulars es
protegiran amb un hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de siloxans.
Neteja i reparació de baranes i serralleria
Restauració de barana metàl·lica de fosa/forja, amb substitució d'elements deteriorats, ajust dels reblons,
redreçament de barrots, balaustres i barretes, revisió de les grapes d'ancoratge, decapat de pintures,
eliminació d'òxids, neteja general i neteja d'unions amb raig d'aire a pressió.
Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana de fosa amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de
partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.
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Coberta
El ràfec de coberta existent a la plaça de la Vila es repararà substituint aquelles peces que presentin danys
més importants. Es procedirà a la substitució d'aquells cabirons del ràfec amb nous elements de fusta
equivalents als substituits, de secció i llargària equivalents a l'actual (aproximadament 18x20cm de secció i
1,2m de llargaria) a comprovar en obra, treballada al taller d'acord amb dimensions i forma de les existents i
amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada
encastada a parament existent. Els cabirons que es puguin preservar, a criteri de la DO després d'una
inspecció dels mateixos, es netejaran i envernissaran al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat.
L'enllatat existent sobre dels cabirons es repararà fins un màxim del 25 %, amb llates de fusta de pi de
40x40 mm de secció, col·locades cada 30 cm, sobre fusta i fixades amb fixacions mecàniques. Aquesta
actuació requereix de la inspecció prèvia de la direcció d'obra per tal de determinar els elements a substituir
i reparar.
La teulada situada sobre el ràfec fins a la vertical del mur de façana es repararà, inclou la revisió de peces,
la retirada i substitució d'aquelles en mal estat, la neteja de fons de canals, revisió cavalcaments i qualsevol
altre operació determinada per la DO per tal de deixar la coberta en condicions de treball.
Neteja i reparació d'elements de fusteria
Les portes existents als balcons de planta primera, les finestres existents a la mateixa planta i a la planta
segona i la porta principal de planta baixa es repararan i recuperaran realitzant primer un escatat i decapat
de pintures i/o vernissos existents sobre bastiment i fulla de balconera de fusta a dues cares, amb
aplicacions successives de producte decapant. Posteriorment aquests elements de fusteria es protegiran
amb un pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat. Inclosa reparació de fisures i altres defectes aparents. En els elements que disposin de
vidres actualment aquests es substituiran per vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de
resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col·locat amb
llistó de vidre.
Es col·locarà una canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de 0,6 mm de gruix, de diàmetre
185 mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixants en tota la
llargada del ràfec. Aquesta canal es connectarà a baixants de tub de xapa de coure amb unió longitudinal
plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix fixats mecànicament amb brides metal·liques.
Els baixants es connectaran a la xarxa de pluvials existent a la plaça, aquesta connexió inclou la retirada i
preservació de les lloses existents, l'excavació de les rases necessaries, la col·locació dels tubs, la seva
protecció, el rebliment de les rases i la reconstrucció del paviment de la plaça.
3.2.2 Edifici noble
Pel que fa a l'edifici noble la intervenció consisteix en la recuperació dels elements patrimonials indiduals
(marcs de portes i finestres, fusteries i d'altres elements singulars) per una banda i per la recuperació
d'aquells elements de l'estructura de l'edifici que remarquin el caracter de l'edifici original (en la seva
estructura de palau o casa noble).
Pel que fa als elements de pedra, fusta o serralleria es seguirà el mateix criteri que a la façana principal pel
que fa a tractaments, en quasevol cas les condicions reals de cada element a tractar, una vegada realitzada
la primera neteja, determinaran les actuacions a realitzar sobre la mateixa.

Per a la construcció d'aquells elements de comunicació vertical o pasos d'instal·lacions que són
absolutament necessaris per a poder realitzar els usos previstos d'acord amb les normatives d'aplicació
s'utilitzaran aquells espais interiors (patis de ventilació) que ho permeten fer sense alterar la morfologia de
l'edifici, aquests elements en tot cas es realitzaran de forma singular per tal de destacar la seva nova
construcció.
Pel que fa a revestiments s'utilitzaran els tradicionals i existents a les diferents estances.
3.2.3 Façana al pati
La façana al pati és la que té menys qualitat arquitectònica de tot l'edifici, està formada pels “darreres” de
l'edifici i consisteix en la macla de diversos cossos. La intervenció en aquest cas preveu la reutilització
d'aquelles zones més característiques (amb la reparació de l'existent), la reconstrucció de zones que poden
tenir una certa relevancia a nivell d'imatge de l'edifici i l'enderroc dels afegits clars i que en aquest cas
s'utilitzen per a crear aquells serveis o elements comuns necessaris.
Les arcades i la galeria que sustenten es repararan en la seva mateixa forma, això és objecte de la segona
fase del projecte que ja s'està realitzant, la galeria coberta es repararà i es tancarà per permetre el seu ús
com a zona d'exposicions sense alterar subtancialment la seva imatge exterior. La zona situada al costat
dret de l'edifici (vist des del pati) s'enderrocarà per a permetre la ubicació d'una escala d'evacuació de
l'edifici.

4 Plec de condicions
En el plec de condicions tècniques particulars del projecte existeix un apartat dedicat als “criteris
d'intervenció en el patrimoni” que caldrà seguir pel contractista de l'obra en el seu moment. En tot cas seran
d'aplicació les determinacions del plec, les indicacions de la direcció de l'obra i les normes aplicables,
especialment:
:
:
:
:
:
:
:

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic
de Catalunya.
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'Urbanisme.
Revisió del Pla General d'Ordenació, aprovat definitivament el 18 de juny de 1997.
Text refós de les normes urbanístiques del planejament general, aprovat definitivament el 15 de juny
de 2005.
Catàleg de protecció històric-artístic del pla general. Fitxa 42.

Referències
Per a la redacció d'aquest document s'ha utilitzat com a referència el cataleg de protecció del patrimoni
històric-artístic del pla general de Sant Celoni i les observacions realitzades sobre el mateix edifici.
Les fotografies han estat realitzades pels redactors del projecte.

Els sostres de bigues de fusta i enllatats actuals es desmuntaran per a la seva reconstrucció posterior sota
dels sostres resistents.
Pel que fa a l'estructura tipologica s'enderrocaran totes les particions i trasdosats afegits durant les diverses
transformacions de l'edifici per tal de deixar a la vista els murs portants originals i aquelles particions que
tenen clarament un caracter original ja sigui per la seva forma o tipologia ja sigui per contenir elements
singulars.
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Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.

1.- EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.

1.- EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE

1.1.- Justificació del cumpliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1
1.2.- Justificació del cumpliment de l'exigència de qualitat de l'aire interior de l'apartat
1.4.2
1.3.- Justificació del cumpliment de l'exigència d'higiene de l'apartat 1.4.3
1.4.- Justificació del cumpliment de l'exigència de qualitat acústica de l'apartat 1.4.4
2.- EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
2.1.- Justificació del cumpliment de l'exigència d'eficiència energética en la generació de
calor i fred de l'apartat 1.2.4.1
2.2.- Justificació del cumpliment de l'exigència d'eficiència energética a les xarxes de
canonades i conduccions de calor i fred de l'apartat 1.2.4.2
2.3.- Justificació del cumplimient de l'exigència d'eficiència energética al control
d'instal·lacions tèrmiques de l'apartat 1.2.4.3
2.4.- Justificació del cumpliment de la exigència de recuperació de energia de l'apartat
1.2.4.5
2.5.- Justificació del cumpliment de la exigència de aprofitament d'energias renovables
de l'apartat 1.2.4.6
2.6.- Justificació del cumpliment de l'exigència de limitació de l'utilizació d'energía
convencional de l'apartat 1.2.4.7

1.1.- Justificació del cumpliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1
L'exigènciadequalitattèrmicadel'ambientesconsiderasatisfetaeneldisenyidimensionamentdelainstalͼlació
tèrmica.Pertant,totselsparàmetresquedefineixenelbenestartèrmicesmantenendinsdelsvalorsestablerts.
Alasegüenttaulaapareixenelslímitsquecumpleixenenlazonaocupada.
Paràmetres

21 d T d 23

Humitat relativa a l'hivern (%)

40 d HR d 50

Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s) V d 0.14

Acontinuacióesmostrenelsvalorsdecondicionsinteriorsdedisenyutilitzadesalprojecte:

Referència
Auditoris

3.1.- Justificació del cumpliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i fred
de l'apartat 3.4.1.
3.2.- Justificació del cumpliment de l'exigència de seguretat en les xarxes de canonades
i conductes de calor i fred de l'apartat 3.4.2.
3.3.- Justificació del cumpliment de l'exigència de protecció contra incendis de l'apartat
3.4.3.
3.4.- Justificació del cumpliment de la exigència de seguretat i utilització de l'apartat
3.4.4.

45 d HR d 60

Temperatura operativa a l'hivern (°C)

2.7.- Llista dels equips consumidors d'energia
3.- EXIGÈNCIA DE SEGURETAT

Límit
23 d T d 25

Temperatura operativa a l'estiu (°C)
Humitat relativa a l'estiu (%)

Condicions interiors de diseny
Temperatura d'estiu
24

Temperatura d'hivern
21

24
24

21
21

Dormitoris
Oficines
Sales d'espera

24

21

Sales de reunions

24

21

Vestíbuls

24

21

1.2.- Justificació del cumpliment de l'exigència de qualitat de l'aire interior de l'apartat 1.4.2
1.2.1.- Categories de qualitat de l'aire interior

Enfunciódel'edificiolocal,lacategoriadequalitatd'aireinterior(IDA)ques'hauràd'assolirseràcomamínimla
següent:
IDA1(aired'òptimaqualitat):hospitals,clíniques,laboratorisiescolesbressol.
IDA2(airedebonaqualitat):oficines,residències(localscomunsd'hotelsisimilars,residènciesd'àvisi
estudiants),salesdelectura,museus,salesdetribunals,aulesd'aprenentatgeisimilarsipiscines.
IDA3(airedequalitatmitja):edificiscomercials,cines,teatres,salesd'actes,habitacionsd'hotelsisimilars,
restaurants,cafeterias,bars,salesdefesta,gimnasos,localsperl'esport(exceptepiscines)isalesd'ordinadors.
IDA4(airedequalitatbaixa)

1.2.2.- Cabal mínim d'aire exterior

Elcabalmínimd'aireexteriordeventilaciónecesariescalculasegonselmétodeindirectedecabald'aireexterior
perpersonaielmétododecabald'aireperunitatdesuperfície,especificatsenlainstrucciótécnicaI.T.1.1.4.2.3.
Esdescriuacontinuaciólaventilaciódisenyadaperalsrecintesutilitzatsalprojecte.
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Qualitat de l'aire
interior

Cabals de ventilació
Referència

Per persona
(m³/h)

Per unitat de superfície
(m³/(h·m²))

Auditoris

IDA / IDA min.
(m³/h)
IDA 3 NO FUMADOR

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.

AE3(altnivelldecontaminació):airequeprovédelocalsambproducciódeproductesquímics,humitat,etc.
AE4(moltaltnivelldecontaminació):airequecontésustànciesolorosesicontaminantsperjudicialsperala
salutenconcentracionsmajorsquelespermesesenl'aireinteriordelazonaocupada.
Esdescriuacontinuaciólacategoriad'airedeextraccióques'haconsideratperacadascúndelsrecintesdela
instalͼlació:

Bany no calefactat
Buit d'ascensor
Dormitoris

18.0

2.7

Dormitoris
Lavabo de planta

Oficines

IDA 2

Sales de reunions

IDA 2
Vestíbul
d'independencia

Vestíbuls

36.0

54.0

IDA 2
Zona de circulació

Categoria
AE1

Oficines
Sales d'espera

AE1
AE1

Sales de reunions AE1

IDA 2

Sales d'espera

Referència
Auditoris

1.3.- Justificació del cumpliment de l'exigència d'higiene de l'apartat 1.4.3
Lainstalͼlacióinteriord'ACSshadimensionatsegonlesespecificacionsestablertesenelDocumentBàsicHSͲ4del
CódiTècnicdel'Edificació.

1.4.- Justificació del cumpliment de l'exigència de qualitat acústica de l'apartat 1.4.4

1.2.3.- Filtració d'aire exterior
L'aire exterior de ventilació s'introdueix a l'edifici degudament filtrat segons l'apartat I.T.1.1.4.2.4. S'ha
considerat un nivell de qualitat d'aire exterior per tota la instal·lació ODA 2, aire amb altes concentracions de
partícules.
Les classes de filtració utilitzades en la instal·lació cumpleix amb el que s'ha establert en la taula 1.4.2.5 per
filtres prèvis i finals.
Filtres prèvis:
IDA 1

IDA 2

IDA 3 IDA 4

ODA 1 F7
ODA 2 F7

F6
F6

F6
F6

G4
G4

ODA 3 F7
ODA 4 F7

F6
F6

F6
F6

G4
G4

ODA 5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6

G4

Lainstalͼlaciótèrmicacumpleixambl'exigènciabàsicaHRProtecciófrontalsorolldelCTEd'acordalseu
documentbàsic.

2.- EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
2.1.- Justificació del cumpliment de l'exigència d'eficiència energética en la generació de calor i
fred de l'apartat 1.2.4.1
2.1.1.- Generalitats

Lesunitatsdeproducciódelprojecteutilitzenenergiesconvencionalsajustántsealacàrregamàximasimultania
delesinstalͼlacionsservidesconsiderantelsguanysopérduasdecaloratravésdelesxarxesdecanonadesdels
fluidsportadors,aixícoml'equivalenttèrmicdelapotènciaabsorbidapelsequipsdetransportdefluids.

2.1.2.- Càrregues tèrmicas

Filtres finals:
IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 F9
ODA 2 F9

F8
F8

F7
F7

F6
F6

ODA 3 F9
ODA 4 F9
ODA 5 F9

F8
F8
F8

F7
F7
F7

F6
F6
F6

2.1.2.1.- Càrregues màximes simultanies

A continuació es mostra el resum de la càrrega màxima simultania per a cada un dels conjunts de recintes:
Refrigeració
Conjunt:
CAN
RAMIS PB
Subtotals
Recinte

1.2.4.- Aire d'extracció

Enfunciódel'úsdel'edificiolocal,l'aired'extraccióesclassificaenunadelessegüentscategories:

AE1(sotanivelldecontaminació):airequeprovédelslocalsenelsquelesemissionsmésimportantsde
contaminantsprovenendelsmaterialsdeconstruccióidecoració,amésdelespersones.Estèexclòsl'aireque
provédelocalsonespermetfumar.
AE2(moderatnivelldecontaminació):airedelocalsocupatsambméscontaminantsquelacategoriaanterior,
enelsque,amés,noestàprohibitfumar.
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Planta

Càrrega interna

Estructural Sensible interior Total interior Sensible
Total
(kcal/h)
(kcal/h)
(kcal/h)
(kcal/h) (kcal/h)

Exposició temporal

Planta baixa

-153.70

Oficina turisme

Planta baixa

-66.61

824.89

980.74

Recepció, informació

Planta baixa

-8.36

2091.26

2506.84

Despatx i traster

Planta baixa

-65.15

941.53

1149.32

Total

5304.96

6893.36

5305.80 6894.20
781.03

936.88

2145.38 2560.96
902.67

1110.46

Ventilació
Cabdal
(m³/h)
2356.86

Potència tèrmica

Sensible Càrrega total Per superfície Sensible
(kcal/h)
(kcal/h)
(kcal/(h·m²)) (kcal/h)
1623.89

11858.39

179.02

6929.69

125.58

86.52

631.83

62.46

867.56

3407.47

2347.75

17144.42

312.28

4493.13

137.49

94.73

691.78

65.54

997.40

6027.4

Càrrega total simultània
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Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.
Conjunt: CAN
RAMIS PB

Conjunt:
Radio PB
Subtotals

Càrrega interna

Recinte

Planta

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sala polivalent

Planta baixa

-24.49

10671.17

14657.15

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

10966.08 14952.06

Ventilació
Cabdal
(m³/h)
3814.60

Potència tèrmica

Sensible Càrrega total Per superfície
(kcal/h)
(kcal/h)
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

2628.27

19192.91

257.79

13594.35

Despatx

Planta 1

582.67

517.12

621.02

1132.79

1236.68

77.51

53.41

390.00

104.93

1186.19

Estudi 1

Planta 1

175.75

238.47

290.42

426.65

478.59

34.41

-26.91

118.60

86.77

399.74

Estudi 2

Planta 1

19.88

261.36

313.31

289.68

341.63

39.29

27.07

197.67

68.64

316.75

Espai comú

Planta 1

987.46

1807.59

2171.23

2878.90

3242.54

274.98

234.57

1381.38

84.08

3113.47

Total

Planta

Total

Conjunt:
Sala
polivalent
Subtotals
Planta
Planta baixa

Control principal Planta baixa

Estructural Sensible interior
(kcal/h)
(kcal/h)

Càrrega interna
Total interior Sensible
Total
(kcal/h)
(kcal/h) (kcal/h)

Ventilació
Cabdal
(m³/h)

Potència tèrmica

Sensible Càrrega total Per superfície Sensible
(kcal/h)
(kcal/h)
(kcal/(h·m²)) (kcal/h)

-20.78

961.07

1260.77

968.50

1268.20

408.59

281.52

2055.79

183.04

1250.02

-9.67

441.73

545.63

445.03

548.92

63.26

43.58

318.27

68.55

488.61
1210.86

1098.17 1305.96

Redacció

Planta baixa

-13.15

1079.34

1287.13

163.55

112.69

822.91

65.08

Edició i arxiu

Planta baixa

-1.15

487.00

590.89

500.43

604.32

71.82

49.48

361.34

67.23

549.91

Vestibul i pas

Planta baixa

109.11

512.59

668.43

640.35

796.20

116.02

79.94

583.76

59.47

720.29

Total

Ventilació
Cabdal
(m³/h)

Potència

Càrrega total
(kcal/h)

Per superfície
(kcal/(h·m²))

6027.4

Càrrega total simultània

Recinte

Recinte

Càrrega interna sensible
(kcal/h)

Conjunt:
Radio PB

4240.8

Càrrega total simultània

Estudi principal

Recinte

Planta

Càrrega interna sensible
(kcal/h)

Ventilació

Potència

Cabdal
(m³/h)

Càrrega total
(kcal/h)

Per superfície
(kcal/(h·m²))

Sala polivalent
Despatx

Planta baixa
Planta 1

3134.13
636.06

3814.60
77.51

20650.71
419.63

179.57
68.10

Estudi 1
Estudi 2
Espai comú

Planta 1
Planta 1
Planta 1

170.85
227.55
1009.25

34.41
39.29
274.98

186.30
212.68
1488.60

51.89
56.03
45.42

Total

4240.8

Càrrega total simultània

823.2

Càrrega total simultània

Conjunt: Sala
polivalent

Conjunt:
Can Ramis
P1
Subtotals
Recinte

Planta

Càrrega interna

Estructural Sensible interior Total interior Sensible
Total
(kcal/h)
(kcal/h)
(kcal/h)
(kcal/h) (kcal/h)
190.19

220.16

427.45

Cabdal
(m³/h)

Potència tèrmica

Planta 1

224.80

33.76

260.63

Sala permanent 1

Planta 1

-189.95

5914.24

7682.45

5896.01 7664.23

2631.57

1813.16

13240.56

178.74

7709.17

Sala permanent 2

Planta 1

-53.11

3303.45

4292.45

3347.85 4336.86

1467.81

1011.32

7385.18

179.69

4359.18

Sala permanent 3

Planta 1

-14.40

1693.19

2202.68

1729.16 2238.64

748.37

515.63

3765.36

180.51

2244.79

Sala permanent 4

Planta 1

-62.28

1569.37

2048.89

1552.30 2031.82

682.41

470.19

3433.52

180.20

2022.49

Sala permanent 5

Planta 1

77.71

1997.96

2597.35

2137.94 2737.33

885.84

610.34

4457.03

182.73

2748.28

Sala permanent 6

Planta 1

89.40

2387.68

3106.95

2551.39 3270.67

1054.07

726.26

5303.47

183.02

3277.65

Magatzem

Planta 2

144.24

1089.71

1297.50

1270.97 1478.76

165.52

114.04

832.78

69.83

1385.01

Despatx

Planta 2

-57.98

573.63

677.53

88.20

60.77

443.77

61.16

591.89

Exposició permanent 1

Planta 2

-131.75

5002.80

6501.29

5017.18 6515.66

2221.76

1530.80

11178.60

179.19

6547.97

Exposició permanent 2

Planta 2

49.76

1579.51

2059.02

1678.15 2157.66

691.59

476.51

3479.69

183.40

2154.66

Taller

Planta 2

138.61

1727.26

2038.95

1921.85 2233.54

265.80

183.14

1337.37

67.17

2104.99

635.02

Total

Recinte

Planta

Sensible Càrrega total Per superfície Sensible
(kcal/h)
(kcal/h)
(kcal/(h·m²)) (kcal/h)

Sala servidor

531.12

457.42

Ventilació

55.13

35.17

461.21

Càrrega total simultània

Calefacció

Per superfície
(kcal/(h·m²))

Planta baixa
Planta baixa
Planta baixa

259.49
123.80
318.19

408.59
63.26
163.55

2211.94
342.44
885.41

136.10
36.85
36.80

Edició i arxiu
Vestibul i pas

Planta baixa
Planta baixa

355.99
428.50

71.82
116.02

388.78
628.10

51.85
45.53

Total

823.2

Càrrega total simultània

Exposició temporal

Planta baixa

1368.53

Oficina turisme
Recepció, informació
Despatx i traster

Planta baixa
Planta baixa
Planta baixa

599.49
528.68
734.01

125.58
3407.47
137.49

Càrrega interna sensible
(kcal/h)

Ventilació
Cabdal
Càrrega total
(m³/h)
(kcal/h)

Potència
Per superfície
(kcal/(h·m²))

Sala servidor

Planta 1

568.89

55.13

298.43

42.48

Planta 1
Planta 1
Planta 1

1812.42
561.83
246.10

2631.57
1467.81
748.37

14246.25
7946.12
4051.36

137.30
130.42
129.20

Potència

Càrrega total
(kcal/h)
12759.10

Per superfície
(kcal/(h·m²))
134.87

Sala permanent 4
Sala permanent 5
Sala permanent 6

Planta 1
Planta 1
Planta 1

571.08
1209.82
1171.46

682.41
885.84
1054.07

3694.31
4795.56
5706.29

140.63
152.53
146.81

679.82
18446.63
744.33

50.94
300.71
53.76

Magatzem
Despatx
Exposició permanent 1

Planta 2
Planta 2
Planta 2

1509.94
522.74
1404.35

165.52
88.20
2221.76

896.03
477.48
12027.68

72.68
56.70
136.03

Ventilació
Cabdal
(m³/h)
2356.86

Planta

Sala permanent 1
Sala permanent 2
Sala permanent 3

Conjunt: CAN
RAMIS PB
Càrrega interna sensible
(kcal/h)

Potència

Càrrega total
(kcal/h)

Estudi principal
Control principal
Redacció

Recinte

Planta

Ventilació
Cabdal
(m³/h)

Conjunt: Can
Ramis P1

10958.1

Recinte

Càrrega interna sensible
(kcal/h)
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Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.
Conjunt: Can
Ramis P1
Planta

Càrrega interna sensible
(kcal/h)

Planta 2
Planta 2

1681.25
802.50

Recinte
Exposició permanent 2
Taller

Ventilació

Total

Potència

Cabdal
(m³/h)

Càrrega total
(kcal/h)

Per superfície
(kcal/(h·m²))

691.59
265.80

3744.00
1438.95

176.50
42.16

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.

Enlasegüenttaulaesresumeixelcàlculodelacàrregamàximasimultania,lapérduadecalorenlescanonadesi
l'equivalenttèrmicdelapotènciaabsorbidapelsequipsdetransportdefluidsamblapotènciainstalͼladapera
cadaconjuntderecintes.

Conjunt de recintes
Pinstalada
(kW)
%qtub
%qequipos
Qref
(kW)
Total
(kW)

10958.1

Càrrega total simultània
A l'annex apareix el càlcul de la càrrega tèrmica per a cadascun dels recintes de la instal·lació.
Radio PB

2.1.2.2.- Càrregues parcials i mínimes

48.47
2.69
2.00
48.02
50.30

Esmostrenacontinuaciólesdemandesparcialspermesosperacadaundelsconjuntsderecintes.
Refrigeració:

Càrre
ga
màxi
ma
simult
Conjunt de recintes ània
per
mes
(kW)
01
Radio PB
CAN RAMIS PB
Sala polivalent
Can Ramis P1

60.13
0.91
2.00
48.57
50.32
Sala polivalent

02

03

04

05

06

07

08

34.55 36.51 39.14 40.92 44.00 42.41 48.00
32.48 34.19 36.99 38.91 43.13 40.77 48.57
7.48

CAN RAMIS PB

7.80

8.29

8.62

9.24

8.95

10.05

09

10

11

48.02 45.28 42.31 36.75
48.57 44.92 41.34 34.88
10.06

9.51

8.95

10.73
2.26
2.00
10.06
10.52
Can Ramis P1
80.92
1.88
2.00
105.49
108.63

7.89

73.91 77.59 83.31 87.24 95.11 90.99 105.40 105.49 98.55 91.64 78.81

Calefacció:

Conjunt de recintes

Càrrega
màxima
simultàni
a per
mes
(kW)
Decembre

Abreviatures utilitzades

Gener

Radio PB

32.67

32.67

CAN RAMIS PB
Sala polivalent

41.64
6.90

41.64
6.90

Can Ramis P1

82.89

82.89

Pinstalada

Potència instal.lada (kW)

%qtub

Percentatge de pèrdua de calor en
canonades per refrigeració
Qref
respecte la potència instal·lada
(%)

%qequipos

Conjunt de recintes
Pinstalada
(kW)
%qtub

2.1.3.- Potència tèrmica instal·lada
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Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.
%qequipos
Qcal
(kW)
Total
(kW)

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.
Equips
Tipus
3

Radio PB
52.99
4.13
2.00
32.67
35.92

85.88
3.60
2.00
82.89
87.70

121.70

4.35

3.25

5.05

2.83

212.1

212.8

164.1

Tipus
2

Can Ramis P1

143.00

200.3

Tipus
1

11.81
3.46
2.00
6.90
7.54

150.81

Total

Equips

Sala polivalent

136.70

Tipus
4

CAN RAMIS PB
62.17
1.53
2.00
41.64
43.83

Potència instal·lada de refrigeració Potència de refrigeració Potència instal·lada de calefacció Potència de calefacció
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)

Referència
Bomba de calor reversible, aire-aire sistema de volum de refrigerant variable VRV, model
FDC400KXE6, potència frigorífica nominal de 40 kW , potència calorífica nominal de 45 kW , per
instal·lació en exterior, amb refrigerant R-410 A.
Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor,
amb tecnologia Inverter, gamma VRV, alimentació trifàsica 400V/50Hz, model FDC 250 VS
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 22,4 kW, potència calorífica
nominal 25 kW.

Tipus
3

Bomba de calor reversible, aire-aire sistema de volum de refrigerant variable VRV, model
FDC1360KXE6, potència frigorífica nominal de 136 kW , potència calorífica nominal de 145 kW , per
instal·lació en exterior, amb refrigerant R-410 A.

Tipus
4

Equip d'aire acondicionat amb unitat interior de cassette, sistema aire-aire split 1x1, potència
frigorífica nominal de 4,3 kW , potència calorífica nominal de 5 kW , per instal·lació en exterior,
amb refrigerant R-410 A

2.2.- Justificació del cumpliment de l'exigència d'eficiència energética a les xarxes de
canonades i conduccions de calor i fred de l'apartat 1.2.4.2

Abreviatures utilitzades
Pinstalada

Potència instal.lada (kW)

%qtub

Percentatge de pèrdua de calor en
canonades per calefacció respecte Qcal
la potència instal·lada (%)

%qequipos

2.2.1.- Aïllament tèrmico en xarxes de canonades
2.2.1.1.- Introducció

L'aïllamentdelescanonadess'harealitzatsegonslaI.T.1.2.4.2.1.1'Procedimentsimplificat'.Aquestmétode
defineixelsespessorsdeaïllamentsegonslatemperaturadelfluidieldiàmetreexteriordelacanonadasense
aïllar.Lestaules1.2.4.2.1i1.2.4.2.2mostrenl'aïllamentmínimperaunmaterialambconductivitatdereferència
a10°Cde0.040kcal/(hm°C).
Elcàlculdelatransmisiódecalorenlescanonadess'harealitzatsegonslanormaUNEͲENISO12241.

2.2.1.2.- Canonades en contacte amb l'ambient exterior

La potència instal·lada dels equips es la següent:

Equips

Potència instal·lada de refrigeració Potència de refrigeració Potència instal·lada de calefacció Potència de calefacció
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)

Tipus
1

39.70

32.21

43.00

21.68

Tipus
2

19.50

25.88

21.80

17.89
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S'hanconsideratlessegüentscondicionsexteriorsperalcàlculdelapérduadecalor:
Temperaturasecaexterioral'estiu:27.1°C
Temperaturasecaexterioral'hivern:1.2°C
Velocitatdelvent:3.6m/s
Acontinuacióesdescriulescanonadesenl'ambientexteriorielsaïllamentsemprats,amésdelespérduesper
metrolinialilespérduestotalsdecalor.

Canonada
Ø
Oaisl.
(W/(m·K))
eaisl.
(mm)
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Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.
Limp.
(m)
Lret.
(m)
)m.ref.
(kcal/(h·m))
qref.
(kcal/h)
)m.cal.
(kcal/(h·m))
qcal.
(kcal/h)
Tipus 1
51/54 mm
0.034
50
4.52
3.82
3.90
32.5
9.11
75.9

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.
221
Total
522

Abreviatures utilitzades
Ø

Diàmetre nominal

)m.ref.

Oaisl.
eaisl.

Conductivitat de l'aïllament
Espessor de l'aïllament

qref.
)m.cal.

Limp.

Longitut d'impulsió

qcal.

Lret.

Longitut de retorn

Canonada
Tipus 1

Tipus 1
40/42 mm

Referència
Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de coure rígid,
col·locada superficialment en el exterior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de
llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta amb pintura protectora per a aïllament
de color blanc.

Per a tenir en compte la presència de vàlvules al sistema de canonades s'ha afegit un 25 % al càlcul de la
pérdua de calor.

0.034
50
17.10
16.57
3.33
112.2
7.80
262.7

2.2.1.3.- Canonades en contacte amb l'ambient interior
S'han considerat les condicions interiors de diseny als recintes per al càlcul de les pérdues en les canonades
especificats en la justificació del cumpliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1.
A continuació es descriuen les canonades en l'ambient interior i els aïllaments emprats, a més de las pérdues
per metre linial i les pérdues totals de calor.

Tipus 1
85/89 mm

Canonada
Ø
Oaisl.
(W/(m·K))
eaisl.
(mm)
Limp.
(m)
Lret.
(m)
)m.ref.
(kcal/(h·m))
qref.
(kcal/h)
)m.cal.
(kcal/(h·m))
qcal.
(kcal/h)

0.034
50
4.13
3.79
5.41
42.8
12.64
100.1
Tipus 1
85/89 mm
0.034
50
0.42
0.42
3.86
3.3
5.84
5.0
Tipus 1
13/15 mm

Tipus 2
51/54 mm
0.034
40
7.14
6.42
2.21
30.0
5.78
78.3

0.037
29
48.91
48.99
4.29
420.1
7.19
703.5

Total

Tipus 2
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40/42 mm

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.
20/22 mm

0.037
27
32.73
32.46
3.86
251.5
7.09
461.9

0.037
25
12.68
12.86
2.58
65.8
4.06
103.7

Tipus 2
33/35 mm

Tipus 2
85/89 mm
0.037
27
31.66
32.15
3.25
207.3
5.02
320.5

0.037
31
0.65
0.65
5.76
7.5
8.88
11.6

Tipus 2
40/42 mm

Tipus 2
73/76 mm
0.037
27
4.15
4.25
5.33
44.8
12.49
105.0

0.037
30
3.60
3.60
5.18
37.3
7.76
55.9

Tipus 2
26/28 mm

Tipus 2
61/64 mm
0.037
25
33.31
33.46
2.94
196.2
4.52
301.8

0.037
29
3.67
3.67
4.66
34.2
7.19
52.8

Tipus 2
13/15 mm

Total

0.037
25
7.96
8.21
2.09
33.8
3.32
53.6

1416
Total
2350

Abreviatures utilitzades

Tipus 2
16/18 mm
0.037
25
25.44
25.68
2.29
117.2
3.50
179.1

Ø

Diàmetre nominal

)m.ref.

Oaisl.
eaisl.

Conductivitat de l'aïllament
Espessor de l'aïllament

qref.
)m.cal.

Limp.

Longitut d'impulsió

qcal.

Lret.

Longitut de retorn

Canonada
Tipus 2

Referència
Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de coure rígid,
col·locada superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color blanc.

Tipus 2
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Per tenir en compte la presència de vàlvules en el sistema de canonades s'ha afegit un 15 % al càlcul de la
pèrdua de calor.

Potència dels equipos
qcal
Pérdua de calor
(kW)
(kcal/h)
(%)
143.00
5.05

2.2.1.4.- Pérdua de calor en canonades

Potència de refrigeració Potència de calefacció
(kW)
(kW)

Tipus
1
Tipus
2
Tipus
3
Tipus
4
Total

Equips
Tipus
1

Tipus
2

1.5
2.1

Per tant, la pèrdua de calor en canonades és inferior al 4.0 %.

La potència instal·lada dels equips es la següent:

Equips

2187.3
104.5

39.70

43.00

19.50

21.80

136.70

143.00

4.35

5.05

200.25

2.2.2.- Eficiència energética dels equips per al transport de fluïds
Es descriu a continuació la potència específica dels equips de propulsió de fluids i els seus valors límit
segons la instrucció técnica I.T. 1.2.4.2.5.
Equips
Tipus 1 (Bany adaptat - Planta 0)

212.85

Referència
Bomba de calor reversible, aire-aire sistema de volum de refrigerant variable VRV, model
FDC400KXE6, potència frigorífica nominal de 40 kW , potència calorífica nominal de 45 kW , per
instal·lació en exterior, amb refrigerant R-410 A.
Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor,
amb tecnologia Inverter, gamma VRV, alimentació trifàsica 400V/50Hz, model FDC 250 VS
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 22,4 kW, potència calorífica
nominal 25 kW.

Tipus
3

Bomba de calor reversible, aire-aire sistema de volum de refrigerant variable VRV, model
FDC1360KXE6, potència frigorífica nominal de 136 kW , potència calorífica nominal de 145 kW , per
instal·lació en exterior, amb refrigerant R-410 A.

Tipus
4

Equip d'aire acondicionat amb unitat interior de cassette, sistema aire-aire split 1x1, potència
frigorífica nominal de 4,3 kW , potència calorífica nominal de 5 kW , per instal·lació en exterior,
amb refrigerant R-410 A

Tipus 2 (Recepció, informació - Planta 0) Climatització SFP1

SFP4

Tipus 2 (Sala permanent 4 - Planta 1)
Tipus 1 (Escala 1 - Planta 1)

SFP4
SFP4

Equips

Tipus
1

Tipus
2

Sistema Categoria Categoria límit
Climatització SFP2
SFP4
Climatització SFP1
Climatització SFP2

Referència

Unitat interior d'aire condicionat, amb descàrrega per embocadures tubulars, sistema aire-aire VRV,
per a gas R-410A, bomba de calor, alimentació monofàsica 230V/50Hz, model FDU 224
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 22,4 kW, potència calorífica nominal
25 kW, amb adaptador per a sistema de control centralitzat Superlink II, per a un màxim de 48 equips,
model SC-ADN-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES".
Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire, per a gas
R-410A, bomba de calor, gamma VRV, alimentació monofàsica 230V/50Hz, model FDUM 140
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 14 kW, potència calorífica nominal
16 kW, amb adaptador per a sistema de control centralitzat Superlink II, per a un màxim de 48 equips,
model SC-ADN-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES".

2.2.3.- Eficiència energética dels motors eléctrics
El porcentatge de pérdues de calor en las canonades de la instal·lació es el següent:
Refrigeració
Potència dels equipos
qref
Pérdua de calor
(kW)
(kcal/h)
(%)
39.70
19.50
136.70

168.4
441.1
1248.8

0.4
2.3
0.9

4.35

42.0

1.0

Calefacció
Potència dels equipos
qcal
Pérdua de calor
(kW)
(kcal/h)
(%)
43.00
289.2
0.7
21.80

753.4

Els motors eléctrics utilizats en la instal·lació resten exclosos de l'exigència de rendimient mínim, segons el
punt 3 de la instrucció técnica I.T. 1.2.4.2.6.

2.2.4.- Xarxes de canonades
El traçat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte l'horari de funcionament de cada subsistema, la
longitut hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides.

2.3.- Justificació del cumplimient de l'exigència d'eficiència energética al control d'instal·lacions
tèrmiques de l'apartat 1.2.4.3
2.3.1.- Generalitats

3.5
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La instal·lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic necessaris per a que es
puguin mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes.

2.4.1.- Enfriament gratuït

2.3.2.- Control de les condicions termohigrométriques

S'ha incorporat un sistema de refredament gratuït en les màquines frigorífiques aire-aigua, mitjançant la
col·locació de bateries hidràulicament en sèrie amb l'evaporador.

L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa dels recintes,
segons les categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el següent:

2.4.2.- Recuperació de l'aire exterior

THM-C1:
Variació de la temperatura del fluid portador (aigua-aire) en funció de la temperatura exterior i/o control de
la temperatura de l'ambient per zona tèrmica.

Es mostra a continuació la relació de recuperadors emprats a la instal·lació.
Tipus
N
Cabal
(m³/h)
'P
(mm.c.a.)
(
(%)

THM-C2:
Com a THM-C1, més el control de la humitat relativa mitja o la del local més representatiu.
THM-C3:
Com a THM-C1, més variació de la temperatura del fluid portador fred en funció de la temperatura exterior
i/o control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica.
THM-C4:
Com a THM-C3, més control de la humitat relativa mitja o la del recinte més representatiu.

Tipus 1
3000
3850.0
10.9
54.0

THM-C5:
Com a THM-C3, més control de la humitat relativa en locals.
Tipus 2

3000
3450.0
21.8
54.0

A continuació es descriuen el sistema de control emprat per a cada conjunt de recintes:
Conjunt de
recintes
Radio PB

THM-C3

CAN RAMIS PB
Sala polivalent

THM-C3
THM-C3

Can Ramis P1

THM-C3

Sistema de control

Tipus 3
3000
2400.0
10.9
52.5
Tipus 4
3000
4200.0
32.7
52.5
Tipus 1
3000
3300.0
21.8
54.0

2.3.3.- Control de la qualitat de l'aire interior en les instal·lacions de climatització
El control de la qualitat d'aire interior pot realitzar-se per un dels métodes descrits en la taula 2.4.3.2.
Categori
a

Tipus

IDA-C1

Descripció
El sistema funciona continuament

IDA-C2

Control manual

El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor

IDA-C3

Control per temps

El sistema funciona d'acord a un determinat horari

IDA-C4

Control per
presència

El sistema funciona per una senyal de presència

IDA-C5

Control per ocupació El sistema funciona depenent del nombre de persones presents

IDA-C6

Control directe

Abreviatures utilitzades
Tipus

Tipus de recuperador

'P

N

Nombre d'hores de funcionament
de la instal·lació

(

Cabal

Cabal d'aire exterior (m³/h)

Recuperador

El sistema està controlat per sensors que mesuren paràmetres de qualitat de l'aire
interior

Tipus 1
S'ha emprat en el projecto el métode IDA-C1.

2.4.- Justificació del cumpliment de la exigència de recuperació de energia de l'apartat 1.2.4.5
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Referència
recuperador de calor aire-aire, amb intercambiador de flux creuat, cabal màxim de 4500
m³/h, eficiència sensible 54%, per a muntage horitzontal dimensions 1200x1200x820 mm i
ivell de pressió sonora de 46 dBA en camp lliure a 1,5 m, amb caixa d'acer galvanitzat i
plastificat, color ivori, amb aïllament, classe B segons UNE-EN 13501-1, suports
antivibratoris, embocadures de 450 mm de diàmetre amb junt estanc i filtres G4 amb eficàcia
del 86%, classe D segons UNE-EN 13501-1, 2 ventiladors centrífugs de doble oïda
d'accionament directe amb motors elèctrics trifàsics de 1 velocitat de 750 W cadascun,
aïllament F, protecció IP 55, capsa de borns externa amb protecció IP 55
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Recuperador

Tipus 2

Tipus 3

Tipus 4

Referència
recuperador de calor aire-aire, amb intercambiador de flux creuat, cabal màxim de 4500
m³/h, eficiència sensible 54%, per a muntage horitzontal dimensions 1200x1200x820 mm i
ivell de pressió sonora de 46 dBA en camp lliure a 1,5 m, model CADT-D 45 AH "S&P", amb
caixa d'acer galvanitzat i plastificat, color ivori, amb aïllament, classe B segons UNE-EN
13501-1, suports antivibratoris, embocadures de 450 mm de diàmetre amb junt estanc i
filtres G4 amb eficàcia del 86%, classe D segons UNE-EN 13501-1, 2 ventiladors centrífugs de
doble oïda d'accionament directe amb motors elèctrics trifàsics de 1 velocitat de 750 W
cadascun, aïllament F, protecció IP 55, capsa de borns externa amb protecció IP 55
recuperador de calor aire-aire, amb intercambiador de flux creuat, cabal màxim de 3100
m³/h, eficiència sensible 52,5%, per a muntage horitzontal dimensions 1250x1250x600 mm i
ivell de pressió sonora de 52 dBA en camp lliure a 1,5 m, model CADB-D 30 AH "S&P", amb
caixa d'acer galvanitzat i plastificat, color ivori, amb aïllament, classe B segons UNE-EN
13501-1, suports antivibratoris, embocadures de 355 mm de diàmetre amb junt estanc i
filtres G4 amb eficàcia del 86%, classe D segons UNE-EN 13501-1, 2 ventiladors centrífugs de
doble oïda d'accionament directe amb motors elèctrics monofàsics de 3 velocitats de 550 W
cadascun, aïllament F, protecció IP 20, capsa de borns externa amb protecció IP 55
recuperador de calor aire-aire, amb intercambiador de flux creuat, cabal màxim de 5600
m³/h, eficiència sensible 52,5%, per a muntage horitzontal dimensions 1200x1200x820 mm i
ivell de pressió sonora de 54 dBA en camp lliure a 1,5 m, amb caixa d'acer galvanitzat i
plastificat, color ivori, amb aïllament, classe B segons UNE-EN 13501-1, suports
antivibratoris, embocadures de 450 mm de diàmetre amb junt estanc i filtres G4 amb eficàcia
del 86%, classe D segons UNE-EN 13501-1, 2 ventiladors centrífugs de doble oïda
d'accionament directe amb motors elèctrics trifàsics de 1 velocitat de 1500 W cadascun,
aïllament F, protecció IP 20, capsa de borns externa amb protecció IP 55

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.

2.7.- Llista dels equips consumidors d'energia
S'inclou a continuació un resumen de tots els equips projectats, amb el seu consum d'energia.
Refrigeradores i bombes de calor
Equips
Tipus
1

Tipus
2

Referència
Bomba de calor reversible, aire-aire sistema de volum de refrigerant variable VRV, model
FDC400KXE6, potència frigorífica nominal de 40 kW , potència calorífica nominal de 45 kW , per
instal·lació en exterior, amb refrigerant R-410 A.
Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor,
amb tecnologia Inverter, gamma VRV, alimentació trifàsica 400V/50Hz, model FDC 250 VS
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 22,4 kW, potència calorífica
nominal 25 kW.

Tipus
3

Bomba de calor reversible, aire-aire sistema de volum de refrigerant variable VRV, model
FDC1360KXE6, potència frigorífica nominal de 136 kW , potència calorífica nominal de 145 kW , per
instal·lació en exterior, amb refrigerant R-410 A.

Tipus
4

Equip d'aire acondicionat amb unitat interior de cassette, sistema aire-aire split 1x1, potència
frigorífica nominal de 4,3 kW , potència calorífica nominal de 5 kW , per instal·lació en exterior,
amb refrigerant R-410 A

Elsrecuperadorsseleccionatsperalainstalͼlaciócompleixenamblesexigènciesdescritesalataula2.4.5.1.

Equips de transport de fluids

2.4.3.- Zonificació
El disseny de la instal·lació ha estat realitzat tenint present la zonificació, per a obtenir elevat benestar i
estalvi d'energía. Els sistemes s'han dividit en subsistemes, considerant els espaïs interiors i la seva orientació,
així com el seu ús, ocupació i horari de funcionament.

Equips

Tipus
1

2.5.- Justificació del cumpliment de la exigència de aprofitament d'energias renovables de
l'apartat 1.2.4.6
La instal·lació tèrmica destinada a la producció d'aigua calenta sanitaria cumpleix amb l'exigència bàsica
CTE HE 4 'Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitaria' mitjançant la justificació del seu document bàsic.

2.6.- Justificació del cumpliment de l'exigència de limitació de l'utilizació d'energía convencional
de l'apartat 1.2.4.7

Tipus
2

Tipus
3

Referència

Unitat interior d'aire condicionat, amb descàrrega per embocadures tubulars, sistema aire-aire VRV,
per a gas R-410A, bomba de calor, alimentació monofàsica 230V/50Hz, model FDU 224
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 22,4 kW, potència calorífica nominal
25 kW, amb adaptador per a sistema de control centralitzat Superlink II, per a un màxim de 48 equips,
model SC-ADN-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES".
Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire, per a gas
R-410A, bomba de calor, gamma VRV, alimentació monofàsica 230V/50Hz, model FDUM 140
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 14 kW, potència calorífica nominal
16 kW, amb adaptador per a sistema de control centralitzat Superlink II, per a un màxim de 48 equips,
model SC-ADN-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES".
Unitat interior de cassette, model FDT112KXE6A de "MITSUBISHI", sistema de dos tubs, de
840x840x298 mm, potència frigorífica total nominal de 11,2 kW, potència calorífica nominal de 12,5
kW, amb regulació i control centralitzat

S'enumeren els punts per a justificar el cumpliment d'aquesta exigència:
x
x

El sistema de calefacció emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi l'energia eléctrica
per "efecte Joule".
No s'ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte.

x

No es realitzen procesos succesius de refredament i escalfament, ni es produeix la interacció
de dos fluids amb temperatura d'efectes oposats.

x

No es contempla al projecte l'utilització de cap combustible sòlid d'origen fòssil en les
instal·lacions tèrmiques.
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Tipus
4

Unitat interior d'aire condicionat, de cassette, de 600x600 mm, sistema aire-aire, per a gas R-410A,
bomba de calor, gamma VRV, alimentació monofàsica 230V/50Hz, model FDTC 45KXE6B
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 4,5 kW, potència calorífica
nominal ,5 kW, amb adaptador per a sistema de control centralitzat Superlink II, per a un màxim de 48
equips, model SC-SL1N-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES".
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Equips

Tipus
5

Tipus
6

Tipus
7

Tipus
8

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis.

Referència

Unitat interior d'aire condicionat, de cassette, de 600x600 mm, sistema aire-aire, per a gas R-410A,
bomba de calor, gamma VRV, alimentació monofàsica 230V/50Hz, model FDTC 22KXE6B
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 2,2 kW, potència calorífica nominal
2,5 kW, amb adaptador per a sistema de control centralitzat Superlink II, per a un màxim de 48
equips, model SC-SL1N-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES".
Unitat interior d'aire condicionat, de cassette, de 600x600 mm, sistema aire-aire, per a gas R-410A,
bomba de calor, gamma VRV, alimentació monofàsica 230V/50Hz, model FDTC 45KXE6A
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 4,5 kW, potència calorífica nominal
5 kW, amb adaptador per a sistema de control centralitzat Superlink II, per a un màxim de 48 equips,
model SC-SL1N-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES".
Unitat interior d'aire condicionat, de cassette, de 600x600 mm, sistema aire-aire, per a gas R-410A,
bomba de calor, gamma VRV, alimentació monofàsica 230V/50Hz, model FDTC 28KXE6B
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 2,8 kW, potència calorífica nominal
3,2 kW, amb adaptador per a sistema de control centralitzat Superlink II, per a un màxim de 48
equips, model SC-SL1N-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES".

3.1.3.- Xemeneies

L'evacuaciódelsproductesdelacombustiódelesinstalͼlacionstèrmiquesdel'edificiesrealitzad'acordala
instrucciótécnica1.3.4.1.3Xemeneies,aixícomelseudisenyidimensionamentilapossibleevacuacióper
conducteambsortidadirectaal'exterioroalpatideventilació.

3.1.4.- Emmagatzemament de biocombustibles sòlids

Nos'haseleccionatenlainstalͼlaciócapproductordecalorqueutilitzibiocombustible.
3.2.- Justificació del cumpliment de l'exigència de seguretat en les xarxes de canonades i
conductes de calor i fred de l'apartat 3.4.2.
3.2.1.- Alimentació

L'alimentaciódelscircuitstancatsdelainstalͼlaciótérmicaesrealitzamitjançantundispositiuqueserveixpera
reposarlespèrduesd'aigua.
Eldiàmetredelaconnexiód'alimentaciós'hadimensionatsegonslasegüenttaula:

Unitat interior de cassette, model FDT90KXE6A de "MITSUBISHI", sistema de dos tubs, de
840x840x298 mm, potència frigorífica total nominal de 9 kW, potència calorífica nominal de 10 kW,
amb regulació i control centralitzat

Calor
DN
(mm)

Fred
DN
(mm)

70 < P d 150

15
20

20
25

150 < P d 400
400 < P

25
32

32
40

Potència tèrmica nominal
(kW)
P d 70

3.2.2.- Buidat i purga
Les xarxes de canonades han sigut disenyades de tal manera que puguin buidar-se de forma parcial i total.
El buidat total es fa pel punt accessible més baix de la instal·lació amb un diàmetre mínim segons la següent
taula:

Calor
DN
(mm)
20

Potència tèrmica nominal
(kW)

3.- EXIGÈNCIA DE SEGURETAT
3.1.- Justificació del cumpliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i fred de
l'apartat 3.4.1.
3.1.1.- Condicions generals

Elsgeneradorsdecalorifredutilitzatsenlainstalͼlaciócumpleixenambl'establertenlainstrucciótécnica
1.3.4.1.1CondicionsgeneralsdelRITE.
3.1.2.- Sales de màquines

L'àmbitd'aplicaciódelessalesdemàquines,aixícomlescaracterístiquescomunsdelslocalsdestinadesales
mateixes,incluintlessevesdimensionsiventilació,s'hadisposatsegonslainstrucciótécnica1.3.4.1.2Salesde
màquinesdelRITE.

P d 70

Fred
DN
(mm)
25

70 < P d 150

25

32

150 < P d 400

32

40

400 < P

40

50

Els punts alts dels circuits estan provistos d'un dispositiu de purga d'aire.

3.2.3.- Expansió i circuit tancat

Elscircuitstancatsd'aiguadelainstalͼlacióestanequipatsambundispositiud'expansiódetipustancat,que
permetabsorvir,senseprovocaresforçosmecànics,elvolumendedilataciódelfluid.
Eldisenyieldimensionamentdelssistemesd'expansióilesvàlvulesdeseguretatinclososenl'obras'han
realitzatsegonslanormaUNE100155.
3.2.4.- Dilatació, cop d'ariet, filtració
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Lesvariacionsdelongitudalesqueestansotmeseslescanonadesdegutalavariaciódelatemperaturahansigut
compensadessegúnelprocedimentestablertenlainstrucciótécnica1.3.4.2.6DilataciódelRITE.
Laprevenciódelsefectesdelscanvisdepressióprovocatspermaniobresbrusquesd'algunselementsdelcircuit
esrealitzaconformealainstrucciótécnica1.3.4.2.7Copd'arietdelRITE.
Cadacircuitesprotegeixmitjançantunfiltreamblespropietatsimposadesenlainstrucciótécnica1.3.4.2.8
FiltraciódelRITE.
3.2.5.- Conductes d'aire

Elcàlculieldimensionamentdelaxarxadeconductesdelainstalͼlació,aixícomelementscomplementaris
(plenums,connexiód'unidadesterminals,passadisos,tractamentd'aigua,unitatsterminals)s'harealitzat
conformealainstrucciótécnica1.3.4.2.10Conductesd'airedelRITE.
3.3.- Justificació del cumpliment de l'exigència de protecció contra incendis de l'apartat 3.4.3.
Escumpleixlareglamentacióvigentsobrecondicionsdeprotecciócontraincendisqueesd'aplicacióala
instalͼaciótèrmica.

3.4.- Justificació del cumpliment de la exigència de seguretat i utilització de l'apartat 3.4.4.
Capsuperfícieamblaqueexisteixpossibilidaddecontacteaccidental,exceptelessuperfíciesdelsemisorsde
calor,tenenunatemperaturamajorque60°C.
Lessuperfíciescalentsdelesunitatsterminalsquesonaccessiblesal'usuaritenenunatemperaturamenorde
80°C.
L'accesibilitatalainstalͼlació,lasenyalitzacióilamediciódelamateixas'hadisenyatconformealainstrucció
técnica1.3.4.4Seguretatd'utilitzaciódelRITE.
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Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis
1.- MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ SUMINISTRE AIGUA
1.1.- Objecte
L’objecte d’aquesta memòria tècnica és especificar tots i cadascun dels elements que composen
la instal·lació de subministre d’aigua, així com justificar, mitjançant els corresponents càlculs, el
compliment del CTE DB HS 4'Salubritat'.
1.2.- Descripció de la instal·lació
És tracta d’un local amb ús de pública concurrència. En el cas de fontaneria d’aigua, és un
esquema senzill, hi ha un punt de consum a l’edifici de la radio i uns lavabos a cada planta de
l’edifici de Can Ramis.
Per a la dutxa la producció d’aigua calenta sanitària és farà per un acumulador elèctric de 25
litres ubicat en el fals sostre d’aquest. La resta d’instal·lació només tindrà aigua freda, per lo que
serà l’únic punt de producció d’aigua calenta.
La distancia entre el lloc de producció i el punt de consum més allunyat no supera els 15 metres,
per la qual cosa no caldrà un anell de recirculació.
1.3.- Característiques de la instal·lació
1.3.1.- Escomeses
La connexió és farà des del carrer Sant Josep; el cabal disponible és suficient, i la pressió, de
5kg/cm2 (50 mca). Caldrà consultar a la companyia subministradora si hi ha alguna exigència
particular.
Escomesa soterrada per proveïment d’aigua de 1,5 m de longitud aproximada, que uneix la xarxa
general de distribució d’aigua potable de l’empresa subministradora amb la instal·lació general
de l’edifici, continua en tot el recorregut sense unions o assemblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè d’alta densitat (PE-100), de 75 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm,
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada;
collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d’enllaç
entre la presa i la xarxa; clau de tall de comporta de llautó fos col·locada mitjançant unió
roscada, situada junt a l’edificació, dins dels límits de la propietat, allotjada en pericó
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/
P/20/I de 15 cm d’espessor.
1.6.2.- Tubs d’alimentació
Canonada d’alimentació de 18,0 m de longitud aproximada, col·locada soterrada, formada per
tub de polietilè reticulat (PEX), de 50 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm, per la part de la radio.
Per la part de Can Ramis canonada d’alimentació de 27,0 m de longitud aproximada col·locada
soterrada, formada per tub de polietilè reticulat (PEX), de 75 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm .
Per la planta primera i segona de Can Ramis hi ha un muntant en un pas d’instal·lacions.

1.6.3.- Instal·lacions particulars
Instal·lació interior, formada per tub de polietilè reticulat (PEX), encastat en parament o per fals
sostre, per als següents diàmetres: 20 mm (8.38 m), 16 mm (2.51 m).
Per a l’estalvi d’aigua que marca el CTE, s’ha decidit equipar les aixetes de les dutxes amb unes
aixetes termostàtiques amb polsador temporitzat.
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1.- DADES DE GRUPS I PLANTES
Planta

Alçada Cotes Grups (Fontaneria)

Coberta
Planta 2

0.00
3.50

10.50 Coberta
7.00 Planta 2

Planta 1

3.50

3.50 Planta 1

Planta baixa 3.50

0.00 Planta baixa

2.- DADES D'OBRA
Cabdal acumulat amb simultaneitat
Pressió de subministra en connexió de servei: 25.0 m.c.a.
Velocitat mínima: 0.5 m/s
Velocitat màxima: 2.0 m/s
Velocitat òptima: 1.0 m/s
Coeficient de pèrdua de carrega: 1.2
Pressió mínima en punts de consum: 10.0 m.c.a.
Pressió màxima en punts de consum: 50.0 m.c.a.
Viscositat d'aigua freda: 1.01 x10-6 m²/s
Viscositat d'aigua calenta: 0.478 x10-6 m²/s
Factor de fricció: Colebrook-White
Pèrdua de temperatura admissible en xarxa d'aigua calenta: 5 °C

3.- BIBLIOTEQUES
Sèrie: PEAD PN10
Descripció: Polietilè d'alta densitat (10Kg/cm²)
Rugositat absoluta: 0.0200 mm
Referències
Ø15

11.0

Diàmetre intern

Ø20
Ø25

16.0
21.0

Ø32
Ø40

28.0
35.4

Ø50

44.4

Ø63

55.8

Ø75

66.4

BIBLIOTECA D'AÏLLANTS
Sèrie: AILL1
Descripció: Camisa aïllant de escuma de polietilè
Conductivitat: 0.03 kcal/(h m°C)
Referències
Espessor intern
10 mm
20 mm

10.0
20.0

30 mm
40 mm

30.0
40.0
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BIBLIOTECA D'ELEMENTS
Referències
Tipus de pèrdua Descripció
Aixeta de pas
Pèrdua de pressió 0.25 m.c.a.

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis

Referència

Descripció

Grup: Planta 2
Resultats

Termoacumulador elèctric Pèrdua de pressió 2.50 m.c.a.
Vàlvula de retenció
Pèrdua de pressió 0.35 m.c.a.

Comprovació
Es compleixen totes les comprovacions

N6 -> N4 PEAD PN10-Ø50 Cabdal: 1.45 l/s
Longitud: 1.98 m Velocitat: 0.94 m/s
Pèrdua pressió: 0.06
m.c.a.

4.- MUNTANTS
Grup: Planta 1
Referència

Planta

Descripció

Resultats

Comprovació

V1

Planta baixa - Planta
1

Es compleixen totes les comprovacions
PEAD PN10-Ø63 Cabdal: 2.19 l/s
Cabdal brut: 5.80 l/s
Velocitat: 0.90 m/s
Pèrdua pressió: 0.13 m.c.a.

V2

Planta 1 - Planta 2

Es compleixen totes les comprovacions
PEAD PN10-Ø50 Cabdal: 1.67 l/s
Cabdal brut: 2.90 l/s
Velocitat: 1.08 m/s
Pèrdua pressió: 0.13 m.c.a.

5.- CANONADES

Referència

Descripció

Grup: Planta 2
Resultats

Comprovació

N1 -> N6 PEAD PN10-Ø50 Cabdal: 1.67 l/s
Longitud: 0.10 m Cabdal brut: 2.90 l/s
Velocitat: 1.08 m/s
Pèrdua pressió: 0.00
m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N5 -> A54 PEAD PN10-Ø50 Cabdal: 1.25 l/s
Longitud: 0.26 m Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01
m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N4 -> A57 PEAD PN10-Ø20 Cabdal: 0.20 l/s
Longitud: 0.12 m Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.01
m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N5 -> A56 PEAD PN10-Ø20 Cabdal: 0.20 l/s
Longitud: 1.66 m Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.19
m.c.a.
N4 -> A55 PEAD PN10-Ø50 Cabdal: 1.25 l/s
Longitud: 2.08 m Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.04
m.c.a.
N6 -> N5 PEAD PN10-Ø50 Cabdal: 1.45 l/s
Longitud: 0.71 m Velocitat: 0.94 m/s
Pèrdua pressió: 0.02
m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N6 -> N4 PEAD PN10-Ø50 Cabdal: 1.45 l/s
Longitud: 4.22 m Velocitat: 0.94 m/s
Pèrdua pressió: 0.12
m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

Es compleixen totes les comprovacions

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència
Descripció
Resultats
N1 -> N3 PEAD PN10-Ø50 Cabdal: 1.67 l/s
Longitud: 0.07 m Cabdal brut: 2.90 l/s
Velocitat: 1.08 m/s
Pèrdua pressió: 0.00
m.c.a.
N1 -> N3 PEAD PN10-Ø50 Cabdal: 1.67 l/s
Longitud: 0.08 m Cabdal brut: 2.90 l/s
Velocitat: 1.08 m/s
Pèrdua pressió: 0.00
m.c.a.
N1 -> N3 PEAD PN10-Ø50 Cabdal: 1.67 l/s
Longitud: 0.23 m Cabdal brut: 2.90 l/s
Velocitat: 1.08 m/s
Pèrdua pressió: 0.01
m.c.a.

Comprovació
Es compleixen totes les comprovacions

N4 -> A73 PEAD PN10-Ø50 Cabdal: 1.25 l/s
Longitud: 0.27 m Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01
m.c.a.
N7 -> A75 PEAD PN10-Ø20 Cabdal: 0.20 l/s
Longitud: 0.10 m Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.01
m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

Es compleixen totes les comprovacions

Es compleixen totes les comprovacions

Es compleixen totes les comprovacions

N2 -> A76 PEAD PN10-Ø20 Cabdal: 0.20 l/s
Longitud: 0.15 m Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.02
m.c.a.
N7 -> A74 PEAD PN10-Ø50 Cabdal: 1.25 l/s
Longitud: 2.05 m Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.04
m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N3 -> N7 PEAD PN10-Ø50 Cabdal: 1.45 l/s
Longitud: 3.81 m Velocitat: 0.94 m/s
Pèrdua pressió: 0.11
m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N3 -> N7 PEAD PN10-Ø50 Cabdal: 1.45 l/s
Longitud: 1.84 m Velocitat: 0.94 m/s
Pèrdua pressió: 0.05
m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N4 -> N2 PEAD PN10-Ø20 Cabdal: 0.20 l/s
Longitud: 1.73 m Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.19
m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N3 -> N4 PEAD PN10-Ø50 Cabdal: 1.45 l/s
Longitud: 0.98 m Velocitat: 0.94 m/s
Pèrdua pressió: 0.03
m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

Es compleixen totes les comprovacions
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Grup: Planta baixa
Referència

Grup: Planta baixa
Referència
N1 -> N30

Descripció

Resultats

Comprovació

Descripció

Resultats

Comprovació

N11 -> A90 PEAD PN10-Ø20
Longitud: 0.16 m

Cabdal: 0.15 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.75 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

N12 -> A91 PEAD PN10-Ø20
Longitud: 0.11 m

Cabdal: 0.15 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.75 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

N13 -> A92 PEAD PN10-Ø20
Longitud: 0.11 m

Cabdal: 0.15 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.75 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

N9 -> A94

PEAD PN10-Ø20
Longitud: 0.16 m

Cabdal: 0.20 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

N29 -> A96 PEAD PN10-Ø20
Longitud: 0.31 m

Cabdal: 0.20 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.04 m.c.a.

N22 -> A99 PEAD PN10-Ø20
Longitud: 0.31 m

Cabdal: 0.20 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.03 m.c.a.

PEAD PN10-Ø75
Longitud: 0.48 m

Cabdal: 3.81 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 20.50 l/s
Velocitat: 1.10 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

N1 -> N30

PEAD PN10-Ø75
Longitud: 0.24 m

Cabdal: 3.81 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 20.50 l/s
Velocitat: 1.10 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

N1 -> N30

PEAD PN10-Ø75
Longitud: 0.17 m

Cabdal: 3.81 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 20.50 l/s
Velocitat: 1.10 m/s
Pèrdua pressió: 0.00 m.c.a.

N1 -> N30

PEAD PN10-Ø75
Longitud: 0.16 m

Cabdal: 3.81 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 20.50 l/s
Velocitat: 1.10 m/s
Pèrdua pressió: 0.00 m.c.a.

N1 -> N30

PEAD PN10-Ø75
Longitud: 0.21 m

Cabdal: 3.81 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 20.50 l/s
Velocitat: 1.10 m/s
Pèrdua pressió: 0.00 m.c.a.

N4 -> N7

PEAD PN10-Ø75
Longitud: 3.34 m

Cabdal: 3.70 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 19.05 l/s
Velocitat: 1.07 m/s
Pèrdua pressió: 0.07 m.c.a.

N1 -> N30

PEAD PN10-Ø75
Longitud: 0.19 m

Cabdal: 3.81 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 20.50 l/s
Velocitat: 1.10 m/s
Pèrdua pressió: 0.00 m.c.a.

N4 -> N7

PEAD PN10-Ø75
Longitud: 0.16 m

Cabdal: 3.70 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 19.05 l/s
Velocitat: 1.07 m/s
Pèrdua pressió: 0.00 m.c.a.

N1 -> N30

PEAD PN10-Ø75
Longitud: 9.14 m

Cabdal: 3.81 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 20.50 l/s
Velocitat: 1.10 m/s
Pèrdua pressió: 0.21 m.c.a.

N20 -> N3

PEAD PN10-Ø63
Longitud: 1.55 m

Cabdal: 2.69 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 7.40 l/s
Velocitat: 1.10 m/s
Pèrdua pressió: 0.04 m.c.a.

N23 -> A81 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.49 m

Cabdal: 1.25 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

N8 -> N5

PEAD PN10-Ø63
Longitud: 0.15 m

N24 -> A82 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.50 m

Cabdal: 1.25 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Cabdal: 2.69 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 7.00 l/s
Velocitat: 1.10 m/s
Pèrdua pressió: 0.00 m.c.a.

N8 -> N5

PEAD PN10-Ø63
Longitud: 0.11 m

N25 -> A83 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.45 m

Cabdal: 1.25 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Cabdal: 2.69 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 7.00 l/s
Velocitat: 1.10 m/s
Pèrdua pressió: 0.00 m.c.a.

N5 -> N28

N26 -> A84 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.47 m

Cabdal: 1.25 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

PEAD PN10-Ø63
Longitud: 3.78 m

Cabdal: 2.69 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 7.00 l/s
Velocitat: 1.10 m/s
Pèrdua pressió: 0.11 m.c.a.

N27 -> A85 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.50 m

Cabdal: 1.25 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

N3 -> N8

PEAD PN10-Ø63
Longitud: 0.08 m

N10 -> A86 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.14 m

Cabdal: 1.25 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.00 m.c.a.

Cabdal: 2.69 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 7.40 l/s
Velocitat: 1.10 m/s
Pèrdua pressió: 0.00 m.c.a.

N8 -> N9

PEAD PN10-Ø25
Longitud: 1.96 m

N14 -> A87 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.14 m

Cabdal: 1.25 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.00 m.c.a.

Cabdal: 0.40 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 1.15 m/s
Pèrdua pressió: 0.21 m.c.a.

N9 -> A93

PEAD PN10-Ø20
Longitud: 0.94 m

N15 -> A88 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.18 m

Cabdal: 1.25 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.00 m.c.a.

Cabdal: 0.20 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.11 m.c.a.

N10 -> A98 PEAD PN10-Ø20
Longitud: 1.55 m

N16 -> A89 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.06 m

Cabdal: 1.25 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.00 m.c.a.

Cabdal: 0.20 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.17 m.c.a.
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Grup: Planta baixa
Referència

Descripció

Resultats

Grup: Planta baixa
Comprovació

N11 -> N10 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 3.23 m

Cabdal: 1.45 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.94 m/s
Pèrdua pressió: 0.09 m.c.a.

N11 -> N10 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.21 m
N12 -> N11 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.75 m

Referència

Descripció

Resultats

Comprovació

N28 -> N27 PEAD PN10-Ø63
Longitud: 0.15 m

Cabdal: 1.45 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.94 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Cabdal: 2.69 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 6.60 l/s
Velocitat: 1.10 m/s
Pèrdua pressió: 0.00 m.c.a.

N28 -> N27 PEAD PN10-Ø63
Longitud: 3.64 m

Cabdal: 1.45 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 1.60 l/s
Velocitat: 0.94 m/s
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

Cabdal: 2.69 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 6.60 l/s
Velocitat: 1.10 m/s
Pèrdua pressió: 0.10 m.c.a.

N28 -> N29 PEAD PN10-Ø25
Longitud: 0.07 m

Cabdal: 0.40 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 1.15 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

N28 -> N29 PEAD PN10-Ø25
Longitud: 0.53 m

Cabdal: 0.40 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 1.15 m/s
Pèrdua pressió: 0.06 m.c.a.

N29 -> A95 PEAD PN10-Ø20
Longitud: 0.93 m

Cabdal: 0.20 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.11 m.c.a.

N30 -> N4

PEAD PN10-Ø75
Longitud: 26.13 m

Cabdal: 3.70 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 19.05 l/s
Velocitat: 1.07 m/s
Pèrdua pressió: 0.57 m.c.a.

N30 -> N34 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 18.28 m

Cabdal: 1.45 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.94 m/s
Pèrdua pressió: 0.51 m.c.a.

N13 -> N12 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.65 m

Cabdal: 1.45 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 1.75 l/s
Velocitat: 0.94 m/s
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

N14 -> N13 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 1.28 m

Cabdal: 1.45 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 1.90 l/s
Velocitat: 0.94 m/s
Pèrdua pressió: 0.04 m.c.a.

N15 -> N14 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.96 m

Cabdal: 1.45 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 3.15 l/s
Velocitat: 0.94 m/s
Pèrdua pressió: 0.03 m.c.a.

N16 -> N15 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.83 m

Cabdal: 1.80 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 4.40 l/s
Velocitat: 1.16 m/s
Pèrdua pressió: 0.03 m.c.a.

N30 -> N34 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.34 m

N19 -> A99 Aigua calenta, PEAD PN10-Ø20 Cabdal: 0.20 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Longitud: 0.44 m
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.04 m.c.a.

Cabdal: 1.45 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.94 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

N30 -> N34 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.27 m

N19 -> A97 Aigua calenta, PEAD PN10-Ø20 Cabdal: 0.15 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Longitud: 1.37 m
Velocitat: 0.75 m/s
Pèrdua pressió: 0.08 m.c.a.

Cabdal: 1.45 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.94 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

N31 -> N33 PEAD PN10-Ø20
Longitud: 0.09 m

N22 -> A97 PEAD PN10-Ø20
Longitud: 1.23 m

Cabdal: 0.15 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.75 m/s
Pèrdua pressió: 0.08 m.c.a.

Cabdal: 0.20 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

N31 -> N33 PEAD PN10-Ø20
Longitud: 0.18 m

N23 -> N6

PEAD PN10-Ø25
Longitud: 3.13 m

Cabdal: 0.35 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 1.01 m/s
Pèrdua pressió: 0.26 m.c.a.

Cabdal: 0.20 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

N34 ->
A100

PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.21 m

PEAD PN10-Ø25
Longitud: 0.12 m

Cabdal: 0.35 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 1.01 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Cabdal: 1.25 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.00 m.c.a.

N33 ->
A101

PEAD PN10-Ø20
Longitud: 0.21 m

N24 -> N23 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 1.15 m

Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal: 1.25 l/s
Cabdal brut: 1.60 l/s
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

Cabdal: 0.20 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

N34 -> N31 PEAD PN10-Ø20
Longitud: 2.33 m

Cabdal: 0.20 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.26 m.c.a.

N25 -> N24 PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.96 m

Cabdal: 1.65 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 2.85 l/s
Velocitat: 1.06 m/s
Pèrdua pressió: 0.03 m.c.a.

N6 -> N22

PEAD PN10-Ø25
Longitud: 0.13 m

Cabdal: 0.35 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 1.01 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

N26 -> N25 PEAD PN10-Ø63
Longitud: 0.97 m

Cabdal: 2.05 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 4.10 l/s
Velocitat: 0.84 m/s
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

N6 -> N19

PEAD PN10-Ø25
Longitud: 0.11 m

Cabdal: 0.35 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 1.01 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

N6 -> N19

N27 -> N26 PEAD PN10-Ø63
Longitud: 1.00 m

Cabdal: 2.39 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 5.35 l/s
Velocitat: 0.98 m/s
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

PEAD PN10-Ø25
Longitud: 0.21 m

Cabdal: 0.35 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 1.01 m/s
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

N6 -> N19

PEAD PN10-Ø25
Longitud: 0.21 m

Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal: 0.35 l/s
Velocitat: 1.01 m/s
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

N23 -> N6

A8.2 Annex instal·lacions lampisteria. Càlculs 6/13

A8.2 Annex instal·lacions lampisteria. Càlculs 7/13

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis

Grup: Planta baixa
Referència

Descripció

Resultats

Comprovació

N6 -> N19

PEAD PN10-Ø25
Longitud: 0.29 m

Cabdal: 0.35 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 1.01 m/s
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

N6 -> N19

PEAD PN10-Ø25
Longitud: 0.18 m

Cabdal: 0.35 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 1.01 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

N18 -> N20 PEAD PN10-Ø75
Longitud: 0.10 m

Cabdal: 3.08 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 13.05 l/s
Velocitat: 0.89 m/s
Pèrdua pressió: 0.00 m.c.a.

N17 -> N18 PEAD PN10-Ø75
Longitud: 2.12 m

Cabdal: 3.70 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 18.85 l/s
Velocitat: 1.07 m/s
Pèrdua pressió: 0.05 m.c.a.

N7 -> A123 PEAD PN10-Ø20
Longitud: 0.15 m

Cabdal: 0.20 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.

N7 -> N17

PEAD PN10-Ø75
Longitud: 1.70 m

Cabdal: 3.70 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 18.85 l/s
Velocitat: 1.07 m/s
Pèrdua pressió: 0.04 m.c.a.

N20 -> N16 PEAD PN10-Ø63
Longitud: 0.30 m

Cabdal: 2.14 l/s
Es compleixen totes les comprovacions
Cabdal brut: 5.65 l/s
Velocitat: 0.87 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.

Referència

Nivell: Terra + H 1 m
Cota: 1.00 m
COURE-Ø18
Longitud: 2.20 m
Aixeta en garatge: Gg

Pressió: 35.91 m.c.a.
Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.27
m.c.a.
Pressió: 37.85 m.c.a.

N4

Cota: 3.20 m

Pressió: 35.70 m.c.a.

N5

Cota: 3.20 m

Pressió: 36.10 m.c.a.

N6

Cota: 3.20 m

Pressió: 36.12 m.c.a.

Comprovació

A54

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø50
Longitud: 2.70 m
Wàter amb fluxor: Sf

Pressió: 36.10 m.c.a.
Cabdal: 1.25 l/s
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.06
m.c.a.
Pressió: 38.74 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A55

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø50
Longitud: 2.70 m
Wàter amb fluxor: Sf

Pressió: 35.65 m.c.a.
Cabdal: 1.25 l/s
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.06
m.c.a.
Pressió: 38.30 m.c.a.
Pressió: 35.68 m.c.a.
Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.27
m.c.a.
Pressió: 37.62 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A57

Nivell: Terra + H 1 m
Cota: 1.00 m
COURE-Ø18
Longitud: 2.20 m
Aixeta en garatge: Gg

Descripció

Grup: Planta 1
Resultats

Comprovació

Cota: 3.20 m

A73

Pressió: 39.11 m.c.a.
Cabdal: 1.25 l/s
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.06
m.c.a.
Pressió: 41.75 m.c.a.
Nivell: Terra + H 0.5 m Pressió: 38.69 m.c.a.
Cabdal: 1.25 l/s
Cota: 0.50 m
Velocitat: 0.81 m/s
PEAD PN10-Ø50
Pèrdua pressió: 0.06
Longitud: 2.70 m
Wàter amb fluxor: Sf m.c.a.
Pressió: 41.33 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

Pressió: 38.72 m.c.a.
Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.27
m.c.a.
Pressió: 40.65 m.c.a.
Pressió: 38.90 m.c.a.
Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.27
m.c.a.
Pressió: 40.83 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A74

Pressió: 39.75 m.c.a.

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø50
Longitud: 2.70 m
Wàter amb fluxor: Sf

A75

Nivell: Terra + H 1 m
Cota: 1.00 m
COURE-Ø18
Longitud: 2.20 m
Aixeta en garatge: Gg

A76

Nivell: Terra + H 1 m
Cota: 1.00 m
COURE-Ø18
Longitud: 2.20 m
Aixeta en garatge: Gg

N7

Cota: 3.20 m

Pressió: 38.73 m.c.a.

N3

Cota: 3.20 m

Pressió: 39.14 m.c.a.

N2

Cota: 3.20 m

Pressió: 38.92 m.c.a.

N4

Cota: 3.20 m

Pressió: 39.11 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions
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Comprovació
Es compleixen totes les comprovacions

N1

Grup: Planta 2
Resultats
Pressió: 36.13 m.c.a.

Grup: Planta 2
Resultats

A56

Referència

6.- NUSOS

Referència
Descripció
N1
Cota: 3.20 m

Descripció

Es compleixen totes les comprovacions

Es compleixen totes les comprovacions

Grup: Planta baixa
Referènci
a
N1

Descripció
Cota: 0.00 m

Resultats

Comprovació

NUS CONNEXIÓ DE SERVEI
Pressió: 25.00 m.c.a.
No compleix l'esquema de les normes
NIA
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Grup: Planta baixa
Referènci
a

Descripció

Resultats

Grup: Planta baixa
Comprovació

Referènci
a

Descripció

Resultats

Comprovació

A81

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.50 m
Wàter amb fluxor: Sf

Pressió: 45.70 m.c.a.
Cabdal: 1.25 l/s
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.
Pressió: 45.19 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A93

Nivell: Terra + H 1 m
Cota: 1.00 m
COURE-Ø18
Longitud: 1.00 m
Aixeta en garatge: Gg

Pressió: 46.22 m.c.a.
Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.12 m.c.a.
Pressió: 45.10 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A82

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.50 m
Wàter amb fluxor: Sf

Pressió: 45.73 m.c.a.
Cabdal: 1.25 l/s
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.
Pressió: 45.22 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A94

Nivell: Terra + H 1 m
Cota: 1.00 m
COURE-Ø18
Longitud: 1.00 m
Aixeta en garatge: Gg

Pressió: 46.31 m.c.a.
Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.12 m.c.a.
Pressió: 45.19 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A83

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.50 m
Wàter amb fluxor: Sf

Pressió: 45.76 m.c.a.
Cabdal: 1.25 l/s
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.
Pressió: 45.25 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A95

Nivell: Terra + H 1 m
Cota: 1.00 m
COURE-Ø18
Longitud: 1.00 m
Aixeta en garatge: Gg

Pressió: 45.75 m.c.a.
Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.12 m.c.a.
Pressió: 44.63 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A84

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.50 m
Wàter amb fluxor: Sf

Pressió: 45.78 m.c.a.
Cabdal: 1.25 l/s
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.
Pressió: 45.27 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A96

Nivell: Terra + H 1 m
Cota: 1.00 m
COURE-Ø18
Longitud: 1.00 m
Aixeta en garatge: Gg

Pressió: 45.82 m.c.a.
Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.12 m.c.a.
Pressió: 44.70 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A85

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.50 m
Wàter amb fluxor: Sf

Pressió: 45.80 m.c.a.
Cabdal: 1.25 l/s
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.
Pressió: 45.29 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A97

Nivell: Terra + H 1 m
Cota: 1.00 m
PEAD PN10-Ø20
Longitud: 1.00 m
Aixeta aïllada: Gr

Pressió: 45.11 m.c.a.
Cabdal: 0.15 l/s
Velocitat: 0.75 m/s
Pèrdua pressió: 0.07 m.c.a.
Pressió: 44.04 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A86

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.50 m
Wàter amb fluxor: Sf

Pressió: 46.09 m.c.a.
Cabdal: 1.25 l/s
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.
Pressió: 45.58 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A97

Nivell: Terra + H 1 m
Cota: 1.00 m
COURE-Ø15
Longitud: 1.00 m
Aixeta aïllada: Gr

Pressió: 41.69 m.c.a.
Cabdal: 0.15 l/s
Velocitat: 1.13 m/s
Pèrdua pressió: 0.20 m.c.a.
Pressió: 40.49 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A87

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.50 m
Wàter amb fluxor: Sf

Pressió: 46.51 m.c.a.
Cabdal: 1.25 l/s
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.
Pressió: 46.00 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A98

Nivell: Terra + H 1 m
Cota: 1.00 m
COURE-Ø18
Longitud: 1.00 m
Aixeta en garatge: Gg

Pressió: 45.92 m.c.a.
Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.12 m.c.a.
Pressió: 44.80 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A88

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.50 m
Wàter amb fluxor: Sf

Pressió: 46.54 m.c.a.
Cabdal: 1.25 l/s
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.
Pressió: 46.03 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A99

Nivell: Terra + H 2 m
Cota: 2.00 m
PEAD PN10-Ø20
Longitud: 2.00 m
Dutxa: Du

Pressió: 45.15 m.c.a.
Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.23 m.c.a.
Pressió: 42.93 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A89

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.50 m
Wàter amb fluxor: Sf

Pressió: 46.58 m.c.a.
Cabdal: 1.25 l/s
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.
Pressió: 46.06 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A99

Nivell: Terra + H 2 m
Cota: 2.00 m
COURE-Ø18
Longitud: 2.00 m
Dutxa: Du

Pressió: 41.72 m.c.a.
Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.24 m.c.a.
Pressió: 39.48 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

A90

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø20
Longitud: 0.50 m
Urinari amb aixeta temporitzada:
Ugt

Pressió: 46.43 m.c.a.
Cabdal: 0.15 l/s
Velocitat: 0.75 m/s
Pèrdua pressió: 0.03 m.c.a.
Pressió: 45.90 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

N4

Cota: 0.00 m

Pressió: 47.09 m.c.a.

N3

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.54 m.c.a.

N5

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.28 m.c.a.

N8

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.54 m.c.a.

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø20
Longitud: 0.50 m
Urinari amb aixeta temporitzada:
Ugt

Pressió: 46.45 m.c.a.
Cabdal: 0.15 l/s
Velocitat: 0.75 m/s
Pèrdua pressió: 0.03 m.c.a.
Pressió: 45.92 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

N9

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.33 m.c.a.

N10

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.09 m.c.a.

N11

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.44 m.c.a.

N12

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.46 m.c.a.

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø20
Longitud: 0.50 m
Urinari amb aixeta temporitzada:
Ugt

Pressió: 46.47 m.c.a.
Cabdal: 0.15 l/s
Velocitat: 0.75 m/s
Pèrdua pressió: 0.03 m.c.a.
Pressió: 45.94 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

N13

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.48 m.c.a.

N14

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.51 m.c.a.

N15

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.54 m.c.a.

N16

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.58 m.c.a.

N19

Cota: 0.00 m

Pressió: 41.77 m.c.a.

N22

Cota: 0.00 m

Pressió: 45.19 m.c.a.

A91

A92
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Grup: Planta baixa
Referènci
a

Descripció

Resultats

Cota: 0.00 m

Pressió: 45.71 m.c.a.

N24

Cota: 0.00 m

Pressió: 45.74 m.c.a.

N25

Cota: 0.00 m

Pressió: 45.77 m.c.a.

N26

Cota: 0.00 m

Pressió: 45.79 m.c.a.

N27

Cota: 0.00 m

Pressió: 45.81 m.c.a.

N28

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.17 m.c.a.

N29

Cota: 0.00 m

Pressió: 45.86 m.c.a.

N30

Cota: 0.00 m

Pressió: 47.66 m.c.a.

N31

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.27 m.c.a.

A100

Nivell: Terra + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
PEAD PN10-Ø50
Longitud: 0.50 m
Wàter amb fluxor: Sf

Pressió: 46.52 m.c.a.
Cabdal: 1.25 l/s
Velocitat: 0.81 m/s
Pèrdua pressió: 0.01 m.c.a.
Pressió: 46.01 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

Nivell: Terra + H 1 m
Cota: 1.00 m
COURE-Ø18
Longitud: 1.00 m
Aixeta en garatge: Gg

Pressió: 45.96 m.c.a.
Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.12 m.c.a.
Pressió: 44.84 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

N33

Cota: 0.00 m

Pressió: 45.99 m.c.a.

N34

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.53 m.c.a.

N6

Cota: 0.00 m

Pressió: 45.20 m.c.a.

A123

Nivell: Terra + H 1 m
Cota: 1.00 m
PEAD PN10-Ø20
Longitud: 1.00 m
Aixeta en garatge: Gg

Pressió: 46.65 m.c.a.
Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 0.99 m/s
Pèrdua pressió: 0.11 m.c.a.
Pressió: 45.54 m.c.a.

A101

Grup: Planta baixa

Comprovació

Referència

N23

N18

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.58 m.c.a.

N17

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.63 m.c.a.

N7

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.67 m.c.a.

N20

Cota: 0.00 m

Pressió: 46.58 m.c.a.

Es compleixen totes les
comprovacions

7.- ELEMENTS

Referència
N6 -> N4, (21.18, 30.14), 4.22
m

Grup: Planta 2
Descripció

Descripció

Resultats

N1 -> N30, (42.92, 5.74), 0.48 m

Aixeta de pas general
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a.

Pressió d'entrada: 24.99 m.c.a.
Pressió de sortida: 24.49 m.c.a.

N1 -> N30, (42.76, 5.92), 0.72 m

Clau d'abonat
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a.

Pressió d'entrada: 24.48 m.c.a.
Pressió de sortida: 23.98 m.c.a.

N1 -> N30, (42.65, 6.05), 0.89 m

Comptador
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a.

Pressió d'entrada: 23.98 m.c.a.
Pressió de sortida: 23.48 m.c.a.

N1 -> N30, (42.54, 6.17), 1.05 m

Bomba: 25.0 m.c.a.

Pressió d'entrada: 23.48 m.c.a.
Pressió de sortida: 48.48 m.c.a.
Cabdal: 3.81 l/s
Potència elèctrica: 1.0984 kW

N1 -> N30, (42.40, 6.33), 1.26 m

Pèrdua de carrega: Vàlvula de retenció
0.35 m.c.a.

Pressió d'entrada: 48.47 m.c.a.
Pressió de sortida: 48.12 m.c.a.

N1 -> N30, (42.27, 6.47), 1.46 m

Pèrdua de carrega: Aixeta de pas
0.25 m.c.a.

Pressió d'entrada: 48.12 m.c.a.
Pressió de sortida: 47.87 m.c.a.

N4 -> N7, (26.56, 27.82), 3.34 m

Pèrdua de carrega: Vàlvula de retenció
0.35 m.c.a.

Pressió d'entrada: 47.02 m.c.a.
Pressió de sortida: 46.67 m.c.a.

N8 -> N5, (24.85, 27.71), 0.15 m

Pèrdua de carrega: Aixeta de pas
0.25 m.c.a.

Pressió d'entrada: 46.53 m.c.a.
Pressió de sortida: 46.28 m.c.a.

N11 -> N10, (23.06, 32.62), 3.23 m

Pèrdua de carrega: Aixeta de pas
0.25 m.c.a.

Pressió d'entrada: 46.35 m.c.a.
Pressió de sortida: 46.10 m.c.a.

N23 -> N6, (25.96, 34.50), 3.13 m

Pèrdua de carrega: Aixeta de pas
0.25 m.c.a.

Pressió d'entrada: 45.46 m.c.a.
Pressió de sortida: 45.21 m.c.a.

N28 -> N27, (28.23, 29.99), 0.15 m

Pèrdua de carrega: Aixeta de pas
0.25 m.c.a.

Pressió d'entrada: 46.17 m.c.a.
Pressió de sortida: 45.92 m.c.a.

N28 -> N29, (28.07, 29.97), 0.07 m

Pèrdua de carrega: Aixeta de pas
0.25 m.c.a.

Pressió d'entrada: 46.16 m.c.a.
Pressió de sortida: 45.91 m.c.a.

N30 -> N34, (58.58, 20.75), 18.28 m Pèrdua de carrega: Aixeta de pas
0.25 m.c.a.

Pressió d'entrada: 47.15 m.c.a.
Pressió de sortida: 46.90 m.c.a.

N30 -> N34, (58.68, 20.98), 18.62 m Pèrdua de carrega: Vàlvula de retenció
0.35 m.c.a.

Pressió d'entrada: 46.89 m.c.a.
Pressió de sortida: 46.54 m.c.a.

N31 -> N33, (57.41, 23.27), 0.09 m

Pèrdua de carrega: Aixeta de pas
0.25 m.c.a.

Pressió d'entrada: 46.26 m.c.a.
Pressió de sortida: 46.01 m.c.a.

N6 -> N19, (25.78, 34.52), 0.11 m

Pèrdua de carrega: Vàlvula de retenció
0.35 m.c.a.

Pressió d'entrada: 45.19 m.c.a.
Pressió de sortida: 44.84 m.c.a.

N6 -> N19, (25.61, 34.47), 0.32 m

Pèrdua de carrega: Aixeta de pas
0.25 m.c.a.

Pressió d'entrada: 44.82 m.c.a.
Pressió de sortida: 44.57 m.c.a.

N6 -> N19, (25.43, 34.37), 0.53 m

Pèrdua de carrega: Termoacumulador elèctric Pressió d'entrada: 44.56 m.c.a.
2.50 m.c.a.
Pressió de sortida: 42.06 m.c.a.

N6 -> N19, (25.39, 34.19), 0.81 m

Pèrdua de carrega: Aixeta de pas
0.25 m.c.a.

Pressió d'entrada: 42.03 m.c.a.
Pressió de sortida: 41.78 m.c.a.

Resultats

Pèrdua de carrega: Aixeta de pas Pressió d'entrada: 36.00 m.c.a.
0.25 m.c.a.
Pressió de sortida: 35.75 m.c.a.

Grup: Planta 1
Referència
N1 -> N3, (23.38, 26.71), 0.07
m

Descripció
Resultats
Pèrdua de carrega: Vàlvula de retenció Pressió d'entrada: 39.75 m.c.a.
0.35 m.c.a.
Pressió de sortida: 39.40 m.c.a.

N1 -> N3, (23.35, 26.79), 0.15
m

Pèrdua de carrega: Aixeta de pas
0.25 m.c.a.

Pressió d'entrada: 39.40 m.c.a.
Pressió de sortida: 39.15 m.c.a.

N3 -> N7, (21.15, 30.19), 3.81
m

Pèrdua de carrega: Aixeta de pas
0.25 m.c.a.

Pressió d'entrada: 39.03 m.c.a.
Pressió de sortida: 38.78 m.c.a.
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Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis

1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
1.1 TIPUS D’INSTAL·LACIÓ
La instal·lació prevista per aquest cas és una instal·lació totalment nova, a més és tracta d’un edifici destinat
com a magatzem i classificat segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió com e) edifici destinat
principalment a habitatge, local comercial i oficines. Per lo tant no serà necessària la inspecció inicial per
part d’una entitat d’inspecció i control abans de la seva posada en marxa. Només hi ha una recepció
d’energia elèctrica i un subquadre intern que deriven del principal.
L’energia elèctrica serà subministrada en forma de corrent altern monofàsic a 230V, 50Hz.

2. PREVISIÓ DE CÀRREGUES I POTÈNCIA

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis
1.4.2 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
La caixa serà dels tipus establert per l’Empresa Subministradora en les seves Normes particulars. Serà
precintable y respondrà al grau de protecció que correspongui segons el lloc de la seva instal·lació. Segons
la norma UNE 20324 el grau de protecció que deuen tenir és de IP417, en caixes instal·lades en interior y
IP437, en les instal·lades en exterior. En aquest cas en particular es proposa col·locar-la encastada a una
façana del Carrer Sant Josep. La intensitat nominal de la Caixa General de Protecció serà d’un calibre
superior a la màxima intensitat prevista, i se instal·laran en el seu interior tallacircuits fusibles en tots els
conductors de fase o polars, amb poder de tall, per tant igual a la corrent de curtcircuit possible en el punt de
la seva instal·lació; la intensitat màxima dels tallacircuits fusibles serà de 500A. Disposaran també d’un born
de connexió per el conductor neutre. Les disposicions generals d’aquest tipus de caixa queden recollides
en la ITC BT 013.
1.4.3 LÍNIA GENERAL ALIMENTACIÓ
És la línia que uneix la Caixa General de Protecció amb el Conjunt de Protecció i Mesura que alimenta.
Està regulada per la Instrucció ITC BT 014. Els conductors seran de coure i estaran aïllats amb una tensió
nominal d’aïllament de 1000 V. Seran dos conjunts de quatre conductors de 150mm2 de fase i neutre,
unipolars. La secció del terra serà com a mínim de 95mm2. El tub de protecció serà rígid i auto-extinguible i
de diàmetre nominal com a mínim de 225mm d’acord al nº de conductors que vagi a allotjar, de forma que
permeti ampliar la secció dels conductors inicialment instal·lats en un 100 per 100.

La previsió de càrregues serà la següent:
- Potencia total instalada:
SQRADIO
32.286,00 W
SQ CAN RAMIS
176.430,41 W
SQ SALA
16.130 W
TOTAL....
224.846,41 W

1.4.4 CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA
És el conjunt de protecció i mesura comptadors situats en un mateix local o emplaçament, i que normalment
s’instal·len sobre elements modulars prefabricats i alimentats per una línia repartidora o d’enllaç com en
aquest cas.

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 30832
- Potencia Instalada Fuerza (W): 194014.41
- Potencia Máxima Admisible (W): 243311.36

1.3 SUBMINISTRE D’ENERGIA
L’energia elèctrica serà subministrada en forma de corrent altern trifàsic a 230/400V i una freqüència de 50
Hz. La companyia encarregada de la distribució és Enher, i es farà mitjançant línia soterrada des de la xarxa
urbana fins a la Caixa General de Protecció situada en la façana del carrer Sant Josep, tal com es pot veure
en el plànol.
La distribució de caigudes de tensió plantejades en aquest projecte són les següents:
x
0,5% de la CGP al quadre principal
x
1% del quadre principal als subquadres
x
3% del quadre principal als punts de consum
x
1,5% dels subquadres als punts de consum

1.4 ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ
A continuació es descriuen els elements que constitueixen la instal·lació de l’edifici. Tot això queda reflectit
en els plànols adjunts a aquest projecte.
1.4.1 ESCOMESA
És la part de la instal·lació compresa entre la xarxa de distribució pública i la caixa general de
protecció. Aquesta línia està regulada per la Instrucció ITC BT 011.
Podrà ser aèria o soterrada i els conductors seran sempre aïllats, de tensió nominal de aïllament no
inferior a 1000 V, i que garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie en los aeris, y protegits
contra la corrosió del terreny en los subterranis.
Per últim, s’ha de assenyalar que aquesta serà la part de la instal·lació constituïda per
l’Empresa Subministradora, per tant el seu disseny deu basar-se en les normes particulars de la mateixa.

Estarà situat en la planta baixa encastat a l’edifici dins d’un element modular prefabricat, i situa al costa de la
caixa general de protecció. La sala o local destinat per allotjar el conjunt de protecció i mesura de l’edifici
estarà ubicat en aquest cas en un armari situat en la paret que dóna cap a l’exterior del Carrer Sant Josep
tal i com està grafiada en els plànol que s’adjunten en aquest projecte.
Les característiques que han de complir son:
-Serà de fàcil i de lliure accés.
-No serà humit i estarà suficientment ventilat.
-La porta de l’armari de dimensions mínimes (1,90x0,66 m), obrirà cap a l’exterior
i amb tancament normalitzat per la companyia distribuïdora amb pany tipus JIS.
-En el cas de que l’armari sigui de fusta haurà de pintar-se amb pintura ignífuga.
-A l’interior del recinte de l’armari se’n guixarà i es pintarà de color blanc.
-No serà travessat per altres conduccions que no siguin elèctriques.
-Els comptadors han de col·locar-se de forma que es trobin a una altura mínima del terra de 0,50
metros y màxima de 1,80 metres.
El conjunt de mesura i protecció, segons la ITC BT 016, es composa de tres unitats funcionals que en el
sentit de subministre són:
1.- Unitat funcional de fusibles. Haurà d’haver fusibles de seguretat a l’entrada de totes les fases. Aquests
fusibles de seguretat tenen que estar situats en el origen de cadascú dels comptadors de fase, amb
capacitat de tall en funció de la màxima corrent de curtcircuit que pugui presentar. En el cas que es
presenta, es subministrarà mitjançant equip de mesura i protecció que està protegit amb fusibles de 500 A
en cada fase.
2.- Unitat funcional de mesura (allotja els comptadors de activa i reactiva).
3.- Unitat funcional de protecció y borns de sortida (D’aquí surt l’enllaç fins el quadre general de maniobra de
l’abonat). Allotja l’interruptor general automàtic de 630 A amb poder de tall de 45 kA .
De l’embarrat en sortiran línies per als diferents subministraments del quadre general de comandament i
protecció. Les característiques de la centralització queden reflectides a l’esquema elèctric general de
l’edifici.
Totes las entrades i sortides de cables dels quadres de la centralització es realitzaran mitjançant
premsaestopes aïllants o entrades còniques ajustables que respectin en tot moment el doble aïllament del
conjunt, sense que es realitzi una disminució en cap punt de la instal·lació d’enllaç i distribució.
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1.4.5 DERIVACIÓ INDIVIDUAL
És la línia que enllaça el comptador de l’abonat, amb els dispositius privats de comandament i protecció.
Les derivacions individuals podran realitzar-se de les següents formes segons el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió, ITC BT 015:
Per conductors aïllats a l’interior de tubs encastats.
Per conductors aïllats a l’interior de tubs en muntatge superficial.
Per canalitzacions prefabricades.
Per conductors aïllats amb coberta metàl·lica en muntatge superficial.
El sistema emprat es instal·lar els conductors aïllats (750 V de nivell d’aïllament mínim) a l’interior de tubs en
muntatge superficial i allotjats en una canaleta preparada exclusivament amb aquest fi, amb la possibilitat
d’instal·lar-se aquests. La màxima caiguda de tensió entre el comptador i el quadre general de maniobra i
control del abonat serà del 0,5%.
Per l’interior dels tubs, a més dels conductors de línia, també passarà el conductor de protecció. El
conductor de protecció serà de la mateixa secció que la fase.
Els tubs destinats a allotjar les línies de derivació individual o en aquest cas d’enllaç, hauran de tenir un
diàmetre nominal que permeti ampliar la secció dels conductors inicialment instal·lats, en un 50 per 100,
sent el diàmetre mínim a instal·lar de 50 mm.
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Al ésser un local de pública concurrència els cables han de ser no propagadors d’incendis i amb emissió de
fums i opacitat reduïda. S’admeten els classificats com a no propagadors de la flama segons UNE-50085 i
UNE-50086, i els que compleixen les normes UNE-21123 (part 4 o 5) i UNE-211002 (ITC-BT-14 apartat 3i
ITC-BT-15 apartat 3).
Els cables que s’han de fer servir són:
x Línia general alimentació: cable de coure tetrapolar 0,6/1 kV, RZ1-K(AS) etilè – propilè en tub de
PVC, grau 7 (resistència al xoc).
x Muntants corresponents a les derivacions individuals allotjats en tubs o canals, cable tipus 0,6/1 kV
si són multiconductors o si són soterrats i 450/750 V si són unipolars.
La secció mínima serà de 2,5 mm2 per als cables polar, neutre i protecció, excepte el algunes línies
d’enllumenat que s’ha permès l’ús de cables de 1,5 mm2, i per al fil de comandament, en cas que es
decideixi posa-ho, que haurà de ser de color vermell i de secció 1,5 mm2.
Totes les línies o circuits cal que estiguin protegits, cada un, per un interruptor automàtic de tall omnipolar
amb accionament manual i dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits.
Les caigudes de tensió definides per aquest projecte per a les línies individuals en cap cas superaran el 3%,
i les seccions per a cada línia segons aquest criteri es poden comprovar en l’annex A1 Previsió de càrregues
i càlcul de proteccions.
1.4.9 ENLLUMENAT GENERAL

1.4.6 QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
El quadre general de comandament i protecció en instal·lacions interiors està regulat per la instrucció ITC BT
017, sota l’epígraf "Dispositius privats de Comandament i Protecció". És el que allotja tots els dispositius de
seguretat, de protecció i distribució de la instal·lació interior.
Es col·locarà a l’origen de la mateixa i el més a prop possible del punt d’alimentació, junt a la porta
d’entrada. En aquest cas s’allotjaran en un armari situat al costat de la porta de servei de la cuina, en el pati
exterior que hi ha.
A causa de que el quadre general de protecció i comandament no es troba situat al costat del conjunt de
protecció i mesura s’instal·larà un interruptor general automàtic en el propi quadre. De la mateixa manera
s’instal·larà l’interruptor de control de potència (ICP), que vindrà donat segons el que contracti el promotor,
encara que inicialment s’ha previst un ICP de 630A amb un poder de tall de 45 kA.
En aquest quadre se instal·larà:
Diferents PIAs, petits interruptors automàtics, per a protegir contra sobrecàrregues i curtcircuits cadascuna
de les línies que alimenten els diferents subquadres. Tots ells seran de tall omnipolar, i protegits aigües
amunt pels seus corresponents proteccions diferencials.
Tres proteccions diferencials per les línies que s’alimenten directament d’aquest quadre, una per la línia de
endolls i ACS, un altre per a la previsió d’aire condicionat i un altre per l’enllumenat.
1.4.7 CAIXA DE SECCIONAMENT DE TERRA
A la part inferior del quadro general de comandament i protecció s’ubicarà una caixa de seccionament de la
xarxa de posta a terra amb el fi de seccionar dita línia per a poder comprovar l’estat de les terres.
1.4.8 LÍNIES INDIVIDUALS
Els muntants cal que vagin entubats, les caixes de derivació hauran de tenir les dimensions adequades als
conductes. Es faran servir tubs i canals de dimensions que permetin l’ampliació de la secció dels conductors
en un 100% (ITC-BT-15 apartat 2) (ITC-BT-14 apartat 2) considerant que la secció mínima és igual a 2,5
vegades la secció de tot allò que ocupin els conductors (ITC-BT-21 apartat 1.2.1), i amb un mínim de 32 mm
de diàmetre. Com en el nostre cas es faran servir tubs encastats no propagadors de la flama en fals sostre, i
el tub serà aïllant per canalització encastada segon UNE50086.
Caldrà disposar d’un tub de reserva per cada deu derivacions individuals o fracció, des de les
concentracions de comptadors fins a els subquadres. Les unions dels tubs rígids s’han de fer de tal manera
que no se’n puguin separar els extrems.
Amb l’objectiu de facilitar la instal·lació de cables i conductes, es col·locaran cada 15 metres caixes de
registre que es puguin precintar, comunes a tots els tubs de derivació individual, en les quals no s’hi
realitzaran empalmaments de conductors.
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Es faran servir lluminàries de sostre tipus downlight de diàmetre 260mm i fluorescents de 2x26W
encastades en fals sostre.
Als lavabos hi haurà lluminàries estanca de sostre tipus downlight tipus RING de la marca LAMP per a
làmpades de 12V 50W, amb encesa mitjançant detectors de moviment.
A les sales d’exposicions s’han instal.lat lluminàries estructural en continu per suspendre a sostre model
tipus FILMED de la marca LAMP, per a T-5 2x80W amb làmpades color 840 incloses. En les sales més
grans també s’han instal.lat projectors individuals de superfície multi direccional per adaptar en carril continu
per a suspendre. La connexió als carrils es farà amb línies trifàsiques i el propi carril ja fa el repartiment de
les línies a 230V.
A la sala principal hi ha tres tipus de il·luminació, quatre lluminària tipus “downlight” de 70W a la part
d’exposició, també hi haurà quatre lluminàries tipus “uplight” encastades a terra al costat del pilars que
donen al pati per donar una il·luminació d’ambient quan tot estigui apagat.
També hi haurà repartides uniformement pels despatxos luminàries encastades al fals sostre un mòduls de
tubs fluorescents de 4x14W, amb difusor alumini brillant tal com es pot veure al plànol.
Les que no disposen de sistema de protecció per connexió a conductor de terra, estaran adaptades de
forma que la part metàl·lica de les mateixes estaran connectades al conductor de protecció a través de
mitjans mecànics assegurant en cas de derivació que actuï la protecció diferencial.
1.4.10 MECANISMES
Tots els mecanismes a utilitzar seran de firmes acreditades en el mercat. Les bases que s’instal·len seran
tipus schuko i aniran equipades amb posta de terra.

1.5 CÀLCUL XARXA TERRA
Cal connectar a la presa de terra tota massa metàl·lica important, que hi hagi a la zona de la instal·lació, i les
masses metàl·liques accessibles dels aparells receptors, quan el seu tipus d’aïllament o les seves
condicions d’instal·lació ho exigeixin.
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Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis
A aquesta presa s’hi hauran de connectar les parts metàl·liques com la xapa d’inoxidable de la cuina, el
muntacàrregues, instal·lacions de calefacció, d’aigua, els tubs de gas canalitzat (si n’hi ha), i antenes de
ràdio i de televisió.
Segons l’experiència, i en un primer supòsit, s’accepta que el material base del sòl està a base de sorra
argilosa, per tot això s’accepta una resistivitat del terreny de 50 ȍm.

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis

1.7 DESCRIPCIÓ ENLLUMENAT EMERGÈNCIA
L’enllumenat d’emergència es fa mitjançant equips autònoms, amb làmpada d’incandescència de uns 215
lm.

Es aquest supòsit es pot disposar d’un conductor soterrat horitzontalment al pati exterior, amb una longitud
inicial de 25 metres. Evidentment si una vegada acabada la instal·lació i la resistència de terra mesurada
real fos major de 37 ȍ es pactaria amb la direcció facultativa una solució, encara que la solució proposada
des d’aquest projecte seria afegir una pica vertical.

La il·luminació d’emergència és suficient insuficient.
x Les lluminàries escollides són les C3 215 lum 1h combinades de la marca Legrand o similars.
x Hi ha il·luminació d’emergència en totes les sortides que serveixin per evacuació, en qualsevol punt de
seguretat (on hi ha extintors i quadres de comandament d’iluminació).

Càlcul de resistència de terra segons instrucció ICT BT 18
ELECTRODE
RESISTENCIA
RESISTIVITAT
Nº DE
DIMENSIONS
TERRENY
ELEMENTS ELEMENTS
DE TERRA

TOTAL
RESISTENCIA

1.8 NORMATIVA D’APLICACIÓ
El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen la seva
utilització i la forma d’execució de les obres a realitzar, donat amb allò compliment a les següents
disposicions:

Placa enterrada

R = 0,8 x ĳ / P

50

0

0,00

NO EXISTEIX

R=ĳ/L

50

4

2,00

25,00

R=2xĳ/L

50

0

0,00

NO EXISTEIX

Pica Vertical
Conductor soterrat
horitzontalment

ĳ : resistivitat del terreny (ȍm)
P : perímetre de la placa (m)
L longitud de la pica o conductor (m)
Llavors,

TOTAL RESISTÈNCIA TERRA PREVISTA : 25,00 ȍ

1.6 DISPOSITIUS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
El quadre de comandament i protecció de la instal·lació de l’abonat ha d’estar situat a l’origen del tram
interior; cal que consti dels elements següents:
x
x
x
x
x

ICP, interruptor general automàtic omnipolar calibrat a la potència contractada, que en el nostre cas
es recomana de 439A.
IGA, interruptor general automàtic d’intensitat nominal de 500A de tall omnipolar.
Diferents interruptors diferencials d’intensitat diferencial residual 30mA, bipolars o tetrapolars
segons a la línia que donen servei.
Interruptors automàtics en nombre igual al de circuits interior, de tall omnipolar.
Un born de terra per a la verificació d’aïllament en relació amb el terra dels conductors actius del
tram interior.

L’ICP haurà d’anar allotjat en caixa independent abans de la resta de dispositius, en un compartiment que es
pugui precintar, i s’instal·larà quan l’abonat faci la contractació amb la companyia subministradora.
L’interruptor general automàtic (IGA), de tall omnipolar, ha de tenir el poder de tall suficient per la intensitat
de curtcircuit que es pugi produir en el punt de la instal·lació on quedi situat, amb un mínim de 4500A.

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (“Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002”)
e Instruccions Tècniques Complementaries.
NBE CPI-96 de Protecció contra Incendis en los Edificis.
NBE CA-88 de Condicions Acústiques en los Edificis.
NBE CT-79 de Condicions Tèrmiques en los Edificis.
Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en los Edificis.
Normes Tècniques d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques y
transport.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball.
Ordenances particulars de l’Ajuntament sobre aparells d’aire condicionat
Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
Normes UNE
Normes particulars de les Cies. Subministradores.
Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE.
UNE 20-460-94 Part 5-523: Intensitats admissibles en els cables i conductors aïllats.
UNE 20-434-90: Sistema de designació de cables.
UNE 20-435-90 Part 2: Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctrics secs extruïts per a tensions de
1 a 30kV.
UNE 20-460-90 Part 4-43: Instal·lacions elèctriques en edificis. Protecció contra les sobreintensitats.
UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instal·lacions elèctriques en edificis. Connexió a terra i conductores de
protecció.
EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparells de baixa tensió. Interruptors automàtics.
EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Annex B: Interruptors automàtics amb protecció incorporada per
intensitat diferencial residual.
EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baixa tensió. Interruptors, seccionadors, interruptors-seccionadors i
combinats fusibles.
EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baixa tensió.
EN 60 898 (UNE - NP): Interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i anàlogues per a la
protecció contra sobreintensitats.

Tots els dispositius contra sobrecàrregues i curtcircuits de línies anteriors seran de tall omnipolars. Com hi
ha col·locats diferencials en sèrie, caldrà que siguin selectius per temps (de resposta més ràpida com més a
prop del consum).
Tots aquests aparells aniran allotjats a l’interior d’una caixa encastada a la paret, amb tapa enrasada, carril
per a la fixació del tipus guia DIN-46277/3, compartiments independents, i tot amb marca d’homologació
UNESA.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria

BAIXATENSIÓ
Segell i data d’entrada

TITULAR

Núm. expedient

BT

Núm. Registre Industrial

REIC

Nom
DNI o NIF
Adreça

Tel.

TIPUS DE TRÀMIT

Població
CP Província
La persona que subscriu MANIFESTA que són certes les
dades de la instal·lació elèctrica descrita, la qual desitja posar
en funcionament previs els tràmits corresponents.
(Signatura de la persona titular)

REPRESENTANT I ADREÇA PER A NOTIFICACIONS
Nom
Adreça

[_] Nova instal·lació
[_] Modificació o reforma

[_] Ampliació
[_] Canvi de nom

PROJECTE
Autor
Adreça
Població Tel.
Col·legi oficial
CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D’OBRA
Autor REBUT núm.
Adreça
Població Tel.
Col·legi oficial

Població
CP Província
Telèfon

CONTROLS
Documentació tècnica
Instal·lació

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ
Adreça
Població
CP Província

IMPORT EUROS
TAXA
TARIFA
INSPECTOR

CONFORME

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ
ÚS A QUÈ
ES DESTINA
AMB
PROJECTE

SUPERFÍCIE
m2
AMB MEMÒRIA
TÈCNICA DE DISSENY

[_]

DOCUMENTS PRESENTATS
PER TOT TIPUS DE TRÀMIT
[X] Impresos model ELEC 1
[X] Impresos model ELEC 5
[X] Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió
[X] Fotocòpia DNI o NIF Titular
[_]
EN EL CAS D’INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE,
AFEGIR-HI
[_] Projecte
[_] Certificat de direcció i acabament d’obra
[_] Contracte de manteniment quan s’escaigui
[_] Certificat d’inspecció inicial quan s’escaigui, amb
qualificació favorable

[X]

INSTAL·LACIÓ
NOVA
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

M
od
el
EL
E
C
1IM
P
R
È
SIN
ST
À
N
CI
A
Im
pri
mi
r3
cò
pi
es
:
pe
r
al
De
pa
rta
m
en
t
de
Tr
eb
all
i
In
dú
str
ia;
EI
C;
int
er
es
sa
t

/

[_]

CIRCUIT

TENSIÓ
INTENSITAT
INTERRUPTOR
GENERAL
AUTOMÀTIC

POTÈNCIA/
POTENCIA

AMPLIACIÓ
NOMBRE

[_]

REFORMA

In

2
1
13
22
2

[_]

SENSIBILITAT

A 30 mA
25 A 300 mA
63 A 30 mA
40 A 30 mA
25 A 30 mA

400/230
V

SECCIÓ DE LA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL

2(4x120+TT
x70) mm

630; I.reg
439 A

RESISTÈNCIA DE
TERRA DE PROTECCIÓ
PREVISTA

:

MÀXIMA
ADMISSIBLE

243,311 kW

A INSTAL·LAR

224,846 kW

Empresa distribuïdora d'energia

EMPRESA INSTAL·LADORA
Nom
Núm. de Registre
Categoria: Bàsica [_] Especialista [_]
Adreça
Població Telèfon

EN EL CAS D’INSTAL·LACIONS AMB MEMÒRIA TÈCNICA DE
DISSENY , AFEGIIR-HI

[X] Esquema i memòria models ELEC 2 i ELEC 3
[X] Croquis de l’emplaçament
[X] Croquis del traçat de la instal·lació
EN EL CAS D’AMPLIACIÓ O REFORMA, AFEGIR-HI
[_] Fotocòpia inscripció instal·lació existent

Nom
responsable de l’oficina receptora de
ENTITAT D’INSPECCIÓ I CONTROL
CERTIFICA que en la data del Registre d’Entrada de
l’encapçalament s’ha rebut la documentació indicada al
requadre de DOCUMENTS PRESENTATS corresponent a la
instal·lació descrita.

MANTENIMENT (Conservador inicial)
Nom
Núm. de Registre
Categoria: BÀSICA [_]
ESPECIALISTA [_]

(Segell i signatura de la persona receptora)

CONFORME

127,753

70
12,904
1,466
0,432
0,414
0,432
0,18
0,374

80
100
100
100
100
100

IR0.1 ZONA GRABACI
IR0.2 RECEPCIO WC
IR0.3 OFICINES PB
IR0.4 EMERGENCIES
IR0.5 LLUMS EXTERI

0,8

0,8
0,8

2,2
0,3

100
100

ER0.6ENDOLLS DESPA
ER0.7UNITATS CLIMA

0,8

1
0,8

0,576
0,18

100
100

IR1.2FL ZONA COMU
IR1.3EMERG P1

0,168
1,28
0,078
0,18
1,139
0,392
0,576
0,276
0,18
1,354

90
100
100
100
100
80
100
100
100
100
80

IC08TURISME2 L8
IC0.10RECEPCIO
IC0.12ESCALA2
EMERGENCIES
DC6 ILUMINACIO 5
IC09INFORMACIO
IC0.14DESPATXOS
IC0.15 ESCALA 3
EMERGENCIES
DC7 ILUMINACIO 6

4,4

100

0,8

EC0.8 RESTA WC

4,4

2,2
2,2

100
100

EC0.7 WC DONES

13,16

2,2

100
EC0.6 WC HOMES

70

1,3

100

0,8

2,37

30
100

DC10 ENDOLLS TRIFA

0,8

2,2

100
EC0.4 INFORMACIO
DC9ENDOLLS
WC+UTAS
EC0.5UTAS CLIMA

EC0.9 RECUPERADOR1
EC0.10RECUPERADOR
2

0,8

2,2

100
EC0.3 OF. TURISME

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

2,2
2,2

100
100
EC0.2 RECEPCIO

0,8

1

1

1

0,8

1

1

1

1

0,8

1

1

1

1

0,8

1

1

1

1

0,8

1

1

0,8

1

1

1

1

EC0.1 ENDOLLS EXPO

2,2

0,18
1,535

100
EMERGENCIES
DC5 ILUMINACIO 4

25

1,8

100
IC0.18 EXTERIOR FA

DC8ENDOLLS 1

0,605

100

0,18

0,403

100

IC0.6ENTRADA L6
IC0.8TURISME1 L7

100

2,689

90

DC4 ILUMINACIO 3

EMERGENCIES

0,9

100

IC0.5 EXPOSICIO L5

0,84

0,5

100

IC0.3 EXPOSICIO L3

0,672

1,26

90

DC3LUMS TRIFASIC

100

0,18

100

EMERGENCIES

100

1,318

100

IC0.13SERVEIS

IC0.16SALA FOYER1

2,016

100

IC0.11ESCALA1

IC0.18SALA FOYER2

0,48

0,8

3,195

80
100

DC2 ILUMINACIO 2
IC0.2EXPOSICIO L2

1

1,44

100

IC0.19 EXTERIOR P2

1
1

0,48
0,864

0,8

100

80

0,8
0,8

100

2,227

80

PBAIXA
DC1 ILUMINACIO1

IC1.5SALA 2 L5

1,6
44,718

100

ES1.3 CLIMA SERVID

0,8

0,8

0,8

1

1

1

0,8

0,8

0,8

0,8

IC0.1 EXPOSICIO L1

2,2

4,8

80

2,2

0,18

100

EMERGENCIES
DR6 ENDOLLS SERVID
100

0,698

100

100

0,518

100

FL SERVIDOR
IC1.15 SALA7+ESCAL

ES1.2 ENDOLLS 2

1,117

80

DR5 LLUMS SERVIDOR

ES1.1 ENDOLLS 1

4

0,8

3,2

80

0,3

100

100

2,2

100

ER1.3ZONA COMU
ER1.4CLIMA INT P1
DR4 CLIMA

2,5

100

ER1.2APAR GRAVACIO

ER1.5VRV CLIMA RAD

0,8

2,2

0,8

5,04

70
100

DR5 ENDOLLS P1
ER1.1ENDOLL GRAVA2

1

1

1,069
0,432

90
100

DR4 LLUMS P1
IR1.1FL ZONA GRAVA

0,8

0,8

2,2

0,8

2,2

70

DR3 ENDOLLS PB
100

0,5
4,83

100

ER0.3SALVAESCALES

0,8

100

2,2

100

ER0.2APAR GRAVACIO

0,8

0,8

ER0.4SECAMANS

2,2

1

1

1

1

0,8
1

0,8

0,8

0,8

ER0.5ENDOLLS OFICI

3,43

70
100

ER0.1ENDOLL GRAVA1

DR1 ILUMINACIO PB

80

SQ CAN RAMIS
SQ SALA

48

0,8

26,734

80
100

SQRADIO
ENCLAVAMIENTO

0,8

232,051

100

Derivació Individual

0,8

232,051

100

L.G.A.

0,8

232,051

100

DR2 ENDOLLS GRABAC

DERIVACIONS
DERIVACIONS

Acometida

7,94
7,94

23,74

11,96

11,96

11,96

7,07

12,88

11,96

11,96

11,96

11,96

11,96

0,78

2,92

3,65

7,36

0,78

1,2

2,5

1,7

6,19

0,78

0,34

5,57

0,73

8,34

0,78

7,83

2,63

1,75

14,62

1,3

0,72

2,27

0,78

5,73

8,77

2,09

17,36

6,26

3,76

2,09

80,68
12,1

8,7

11,96

11,96

26,09

0,78

3,04

2,25

6,07

7,22

5,77

1,63

11,96

13,59

11,96

27,39

0,78

2,5

1,88

5,81

1,63

11,96

11,96

11,96

26,25

2,72

11,96

11,96

18,64

1,63

0,78

1,88

1,8

1,88

7,97

230,5
23,28

86,61

418,6
8
418,6
8
418,6
8
48,23
240

2,5
2,5

10

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,5

1,5

1,5

4

1,5

1,5

1,5

1,5

6

1,5

1,5

1,5

1,5

6

1,5

1,5

1,5

1,5

6

1,5

1,5

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

6

1,5

1,5

1,5

16
4

2,5

2,5

2,5

6

1,5

1,5

1,5

4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

10

1,5

1,5

1,5

4

2,5

2,5

2,5

2,5

10

2,5

2,5

2,5

6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10

150
6

25

10

2(120)

2(150)

6

10
10

0,3

10

15

10

10

0,3

10

15

10

20

0,3

30

30

30

0,3

30

30

25

10

0,3

30

10

10

15

0,3

30

50

15

25

0,3

30

30

0,3

30

30

50

30

0,3

50

35

30

0,3
0,3

25

20

20

0,3

20

20

25

0,3

20

0,3

20

15

15

15

0,3

25

35

20

0,3

15

15

15

15

0,3

15

15

15

0,3

20

20

30

25

15

0,3

50
6

10

20

0,3

0,3

44
44

3,948

22

33

22

13

0,711

22

33

22

44

0,66

5,4

20,16

25,2

0,406

5,4

8,28

14,4

3,92

0,342

5,4

0,78

12,8

2,52

0,461

5,4

90

9,072

10,08

0,807

27

15

0,378

5,4

39,528

100,8

14,4

0,958

72

30,24

14,4

13,415
0,668

40

44

44

1,44

3,6

13,968

12,96

0,335

80

0,96

6

33

37,5

33

1,512

4,5

20,16

8,64

0,321

4,5

33

33

33

1,449

7,5

33

33

1,029

7,488

3,6

12,96

10,35

6,48

0,44

6.387,64
77,424

0,48

534,675

69,615

69,615

1.392,307

0,22
0,22

0

0,67

1

0,67

0,39

0,02

0,67

1

0,67

1,34

0,02

0,26

0,83

0,83

0,01

0,26

0,41

0,71

0,19

0

0,26

0,04

0,64

0,12

0,01

0,26

3,17

0,45

0,49

0,01

0,22

0,12

0

0,26

1,96

3,57

0,71

0,01

3,05

1,49

0,71

0,01
0,01

1,2

1,34

1,34

0,02

0,18

0,69

0,64

0,01

0,4

0

0,18

1

1,15

1

0,01

0,22

0,71

0,42

0,01

0,13

1

1

1

0,01

0,22

1

1

0,01

0,37

0,18

0,35

0,34

0,32

0

0,59
0,16

0,21

0,73

0

0

0,08

0,83
0,83

0,61

1,3

1,64

1,3

1,02

0,63

1,3

1,63

1,3

1,97

0,63

0,88

1,44

1,44

0,62

0,88

1,02

1,32

0,81

0,61

0,88

0,65

1,25

0,74

0,62

0,88

3,79

1,06

1,11

0,62

0,83

0,73

0,61

0,89

2,58

4,19

1,33

0,62

3,67

2,12

1,33
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Model ELEC 3 – MEMÒRIA TÈCNICA
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0,18
1,069
0,168
0,504
0,336
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2,64
2,2
2,2
2,2
2,2
2,94
1
2,2
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90
100
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30
100
100
100
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DC4 ILUMINACIO 4
IC2.8PASSADIS
IC2.11 SALA
IC2.12 ESCALA 2
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DC5 ENDOLLS 1
EC2.1 DESPATX+A14
EC2.2 SALA 1
EC2.3 SALA 1
EC2.4 TALLER
DC6 P2 ENDOLLS 2
EC2.7UTAS A1+2+3+4
EC2.8 WC HOMES
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0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

450/750 V

450/750 V

450/750 V

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV
0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

Sobre Paret

20
20

20

20

20

20

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

20

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

20

20

20

20

2,5
2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

6

1,5

1,5

1,5

1,5

6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10

1,5

1,5

2,5

35

2,5

2,5

2,5

6

2,5

2,5

4

2,5

2,5

2,5

6

2,5

2,5

2,5

6

2,5
2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

6

1,5

1,5

1,5

1,5

6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10

1,5

1,5

1,5

1,5

6

1,5

1,5

1,5

4

1,5

1,5

1,5

1,5

6

1,5

1,5

1,5

4

16

2,5

2,5

2,5

6

2,5

2,5
2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5
2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

16

2,5

6

2,5

6

2,5

25

2,5

2,5

2,5
2,5

2,5

2,5
2,5

25

2,5
2,5

CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ
__

Nom de l’empresa instal·ladora de baixa tensió

___________________ __ __________________________
Expedient
Núm:
Número
EIBTB [_]
Inscripció
EIBTE [_]

Nom i cognoms de l’instal·lador autoritzat:

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

Telèfon
NIF
DNI

[_] Nova

[_] Ampliació

[_] Modificació o reforma

SITUACIÓ:

25

20

50

20

TITULAR
Domicili
Telèfon

450/750 V

450/750 V

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ:

1,18

0,26

0,3

0,56

0,09

0,12

H07V-K

1,49
0,87

H07V-K

0.6/1 kV

0,99
0,38

RZ1-K(AS)

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0,61
0,01

RZ1-K(AS)

1,97
1,34

RZ1-K(AS)

0.6/1 kV

3,31

RZ1-K(AS)

0.6/1 kV

3,65

RZ1-K(AS)

0.6/1 kV

Autor
Objecte

Interruptor general automàtic de tall omnipolar 630; I.reg 439
A

2,68

RZ1-K(AS)

NIF:
Localitat:
CP

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
[_] Projecte (Grup): [_] a [_] b [_] c [_] d [_] e [_] f [_] g [_] h[_] i [_] j [_] k [_] l [_] m [_] n [_] o
[X] Memòria tècnica de disseny

3,01

RZ1-K(AS)

0.6/1 kV

Sobre Paret

20

20

20

20

Carrer o indret núm.
Localitat
Terme Municipal
CP
Us a què es destina:
Superfície: m2

Potència màxima admissible 243,311 kW
Potència instal·lada
224,846 kW
Tensió
400/230 V
Secció derivació individual 2(4x120+TTx70)
mm2
Resistència de terra de protecció
:
Resistència d’aïllament
:

Interruptors diferencials:
Nombre
2
1
13
22
2

In
A
25 A
63 A
40 A
25 A

Sensibilitat
30 mA
300 mA
30 mA
30 mA
30 mA

6 Exemplar per al titular de la instal·lació
Exemplar per al Departament de Treball i Indústria
Exemplar per a l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica
Exemplar per a l’empresa instal·ladora autoritzada
(marcar el que pertoqui)

58,65
6
21,16
E0.3 CLIMA EXTERIO

100

11,73

0,8

5

17,6
2,5
7,94
E0.2 RECUPERADOR

100

4,4

0,8

4

999,2
25
90,14
EC2.12 CLIMA EXTER

100

49,96

0,8

20

77

176
2,5
7,94

40

2,5
3,97

0,8

2,2
100

100
EC2.6 RECUP A1

E2.5 TALLER TRIFAS

4,4

0,8

35

13,574
25
81,64
DC7 ENDOLLS TRIFA

80

45,248

0,8

0,3

44
2,5
11,96
EC2.11 SALA+EXTERI

100

2,2

0,8

20

88
2,5
11,96

40

2,5
11,96

0,8
2,2
100

100
EC2.9 WC DONES

EC2.10 MAGATZEM

2,2

0,8

45

99

OBSERVACIONS:

CERTIFICAT d’inspecció inicial amb resultat FAVORABLE (quan procedeixi)
Entitat d’Inspecció i Control que l’ha emès

Data de la inspecció

En / Na , amb carnet individual identificatiu d´instal.lador autoritzat número , i DNI , que pertany a l’empresa instal·ladora
amb número d’inscripció , d’acord amb les verificacions realitzades seguint la metodologia de la norma UNE 20.460-6-61,
CERTIFICA que la instal·lació descrita ha sigut realitzada d’acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per
a baixa tensió i les seves ITC-BT, aprovat per RD 842/2002 de 2 d’agost, així com amb la documentació tècnica abans
esmentada.
Data
Signatura i segell de l’instal·lador i de l’empresa instal·ladora
ANNEX: Informació a l’usuari per al correcte ús i manteniment de la instal·lació.

EIC contractada
per l’empresa
instal·ladora

NOTA: Aquest certificat té una validesa de 6 mesos, a efectes d’inscripció de la instal·lació.

ICICT, S.A.

[_]

ECA, S.A.

[_]

CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ
__

Nom de l’empresa instal·ladora de baixa tensió
Nom i cognoms de l’instal·lador autoritzat:

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ

___________________ __ __________________________
Expedient
Núm:
Número
EIBTB [_]
Inscripció
EIBTE [_]

__

Nom de l’empresa instal·ladora de baixa tensió

Telèfon
NIF
DNI

[_] Nova

[_] Ampliació

Nom i cognoms de l’instal·lador autoritzat:

[_] Modificació o reforma

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

Telèfon
NIF
DNI

[_] Nova

SITUACIÓ:

SITUACIÓ:

Carrer o indret núm.
Localitat
Terme Municipal
CP
Us a què es destina:
Superfície: m2

Carrer o indret núm.
Localitat
Terme Municipal
CP
Us a què es destina:
Superfície: m2

TITULAR
Domicili
Telèfon

TITULAR
Domicili
Telèfon

NIF:
Localitat:
CP

[_] Ampliació

[_] Modificació o reforma

NIF:
Localitat:
CP

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
[_] Projecte (Grup): [_] a [_] b [_] c [_] d [_] e [_] f [_] g [_] h[_] i [_] j [_] k [_] l [_] m [_] n [_] o
[X] Memòria tècnica de disseny

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
[_] Projecte (Grup): [_] a [_] b [_] c [_] d [_] e [_] f [_] g [_] h[_] i [_] j [_] k [_] l [_] m [_] n [_] o
[X] Memòria tècnica de disseny

Autor
Objecte

Autor
Objecte

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ:

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ:

Interruptor general automàtic de tall omnipolar 630; I.reg 439
A
Potència màxima admissible 243,311 kW
Potència instal·lada
224,846 kW
Tensió
400/230 V
Secció derivació individual 2(4x120+TTx70)
mm2
Resistència de terra de protecció
:
Resistència d’aïllament
:

Interruptors diferencials:
Nombre
2
1
13
22
2

In
A
25 A
63 A
40 A
25 A

Interruptor general automàtic de tall omnipolar 630; I.reg 439
A
Potència màxima admissible 243,311 kW
Potència instal·lada
224,846 kW
Tensió
400/230 V
Secció derivació individual 2(4x120+TTx70)
mm2
Resistència de terra de protecció
:
Resistència d’aïllament
:

Sensibilitat
30 mA
300 mA
30 mA
30 mA
30 mA

CERTIFICAT d’inspecció inicial amb resultat FAVORABLE (quan procedeixi)
Entitat d’Inspecció i Control que l’ha emès

Interruptors diferencials:
Nombre
2
1
13
22
2

In
A
25 A
63 A
40 A
25 A

Sensibilitat
30 mA
300 mA
30 mA
30 mA
30 mA

OBSERVACIONS:

Data de la inspecció

En / Na , amb carnet individual identificatiu d´instal.lador autoritzat número , i DNI , que pertany a l’empresa instal·ladora
amb número d’inscripció , d’acord amb les verificacions realitzades seguint la metodologia de la norma UNE 20.460-6-61,
CERTIFICA que la instal·lació descrita ha sigut realitzada d’acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per
a baixa tensió i les seves ITC-BT, aprovat per RD 842/2002 de 2 d’agost, així com amb la documentació tècnica abans
esmentada.
Data
Signatura i segell de l’instal·lador i de l’empresa instal·ladora
ANNEX: Informació a l’usuari per al correcte ús i manteniment de la instal·lació.

EIC contractada
per l’empresa
instal·ladora

NOTA: Aquest certificat té una validesa de 6 mesos, a efectes d’inscripció de la instal·lació.

ICICT, S.A.

[_]

ECA, S.A.

[_]

Exemplar per al titular de la instal·lació
Exemplar per al Departament de Treball i Indústria
6 Exemplar per a l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica
Exemplar per a l’empresa instal·ladora autoritzada
(marcar el que pertoqui)

OBSERVACIONS:
Exemplar per al titular de la instal·lació
6 Exemplar per al Departament de Treball i Indústria
Exemplar per a l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica
Exemplar per a l’empresa instal·ladora autoritzada
(marcar el que pertoqui)

___________________ __ __________________________
Expedient
Núm:
Número
EIBTB [_]
Inscripció
EIBTE [_]

CERTIFICAT d’inspecció inicial amb resultat FAVORABLE (quan procedeixi)
Entitat d’Inspecció i Control que l’ha emès

Data de la inspecció

En / Na , amb carnet individual identificatiu d´instal.lador autoritzat número , i DNI , que pertany a l’empresa instal·ladora
amb número d’inscripció , d’acord amb les verificacions realitzades seguint la metodologia de la norma UNE 20.460-6-61,
CERTIFICA que la instal·lació descrita ha sigut realitzada d’acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per
a baixa tensió i les seves ITC-BT, aprovat per RD 842/2002 de 2 d’agost, així com amb la documentació tècnica abans
esmentada.
Data
Signatura i segell de l’instal·lador i de l’empresa instal·ladora
ANNEX: Informació a l’usuari per al correcte ús i manteniment de la instal·lació.

EIC contractada
per l’empresa
instal·ladora

NOTA: Aquest certificat té una validesa de 6 mesos, a efectes d’inscripció de la instal·lació.

ICICT, S.A.

[_]

ECA, S.A.

[_]

CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ
__

Nom de l’empresa instal·ladora de baixa tensió

___________________ __ __________________________
Expedient
Núm:
Número
EIBTB [_]
Inscripció
EIBTE [_]

Nom i cognoms de l’instal·lador autoritzat:

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

Telèfon
NIF
DNI

[_] Nova

[_] Ampliació

[_] Modificació o reforma

SITUACIÓ:
Carrer o indret núm.
Localitat
Terme Municipal
CP
Us a què es destina:
Superfície: m2
TITULAR
Domicili
Telèfon

NIF:
Localitat:
CP

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
[_] Projecte (Grup): [_] a [_] b [_] c [_] d [_] e [_] f [_] g [_] h[_] i [_] j [_] k [_] l [_] m [_] n [_] o
[X] Memòria tècnica de disseny
Autor
Objecte

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ:
Interruptor general automàtic de tall omnipolar 630; I.reg 439
A
Potència màxima admissible 243,311 kW
Potència instal·lada
224,846 kW
Tensió
400/230 V
Secció derivació individual 2(4x120+TTx70)
mm2
Resistència de terra de protecció
:
Resistència d’aïllament
:

Interruptors diferencials:
Nombre
2
1
13
22
2

In
A
25 A
63 A
40 A
25 A

Sensibilitat
30 mA
300 mA
30 mA
30 mA
30 mA

CERTIFICAT d’inspecció inicial amb resultat FAVORABLE (quan procedeixi)
Data de la inspecció

En / Na , amb carnet individual identificatiu d´instal.lador autoritzat número , i DNI , que pertany a l’empresa instal·ladora
amb número d’inscripció , d’acord amb les verificacions realitzades seguint la metodologia de la norma UNE 20.460-6-61,
CERTIFICA que la instal·lació descrita ha sigut realitzada d’acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per
a baixa tensió i les seves ITC-BT, aprovat per RD 842/2002 de 2 d’agost, així com amb la documentació tècnica abans
esmentada.
Data
Signatura i segell de l’instal·lador i de l’empresa instal·ladora
ANNEX: Informació a l’usuari per al correcte ús i manteniment de la instal·lació.

EIC contractada
per l’empresa
instal·ladora

NOTA: Aquest certificat té una validesa de 6 mesos, a efectes d’inscripció de la instal·lació.

ICICT, S.A.

[_]

ECA, S.A.

[_]

EMPRESA DISTRIBUIDORA

SECCIÓ CONEXIÓ DE SERVEI

TENSIÓ:

2(4x120+TTx70)

400/230

SEGELL INSTALLADOR I EMPRESA
INSTALLADORA AUTORITZATS

,

EMPLAÇAMENT
INSTALLADOR AUTORITZAT
TITULAR

ESQUEMA UNIFILAR
NOTES

Entitat d’Inspecció i Control que l’ha emès

Model ELEC. 2 ESQUEMA UNIFILAR

Exemplar per al titular de la instal·lació
Exemplar per al Departament de Treball i Indústria
Exemplar per a l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica
6 Exemplar per a l’empresa instal·ladora autoritzada
(marcar el que pertoqui)

OBSERVACIONS:

REGRUIXAR ELS ELEMENTS DELS CIRCUITS INSTALLATS
Indicar com a mínim secció conductors, característiques aparells de maniobra-protecció i potència
màxima admissible de cada derivació.

DATA I SIGNATURA- INSTALLADOR

INFORMACIÓN AL USUARIO
Artículo 19 del Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto
TITULAR:
INSTALADOR AUTORIZADO:

6

Nº CCBT/

CONSEJOS PARA UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE SU INSTALACIÓN

a) Que el circuito que protege dicho PIA está
sobrecargado, en cuyo caso deberá ir
desconectando aparatos o lámparas, hasta
conseguir reponer de nuevo el citado PIA,

1

Antes de efectuar su póliza de abono

3

Si se le dispara el IAD (interruptor

automático diferencial) en el cuadro general
(contrato) con la CIA. Suministradora,
de mando y protección, actúe de la forma
asesórese con el Instalador electricista
siguiente:
Autorizado, la propia Compañía o profesional
competente para elegir la tarifa y potencia más a) Desconecte todos los PÍAs y conecte el
conveniente para usted.
IAD.
b) Vaya conectando uno a uno todos los
PÍAS y el circuito que le haga disparar
nuevamente el IAD es donde existe la
avería. En este caso, desconecte los
aparatos y lámparas de dicho circuito, y
vuelva a accionar el PIA. Si no se dispara,
la avería es de los aparatos. Si se dispara
nuevamente tiene avería en este circuito,
por lo que tendrá que avisar a su
Instalador Autorizado.

2

No

sobrepasar

simultáneamente

la

potencia contratada con la CIA. suministradora
de energía, puesto que se le disparará el ICP
(interruptor de control de potencia), dejándole a
usted sin servicio en toda la vivienda o local.
Desconecte algún aparato (los de más
potencia) y vuelva a accionar el ICP,
desconecte el Interruptor General, y vuelva a
conectar el ICP. Si aún así se dispara, avise a
su compañía suministradora porque la avería
está en el ICP.

4

Si se le dispara un PIA

b) Que en el circuito o en los aparatos y
lámparas conectados a él, se haya
producido un cortocircuito. Proceda como en
el caso anterior (3b), para ver si dicha avería
es de algún aparato o de !a instalación. Deje
desconectado dicho PIA y funcione con el
resto de la instalación.

5

Compruebe con periodicidad (una vez al

Compruebe con periodicidad (una vez

al año por lo menos) su IAD. Pulse el botón
de prueba y si no dispara es que está
averiado, por tanto, no está usted protegido
contra derivaciones. Avise a su Instalador
Autorizado

7

Manipule

todos

aparatos

eléctricos, incluso el teléfono, SIEMPRE con
las manos secas y evite estar descalzo o con
los pies húmedos.

año por lo menos) y por medio de su Instalador
Autorizado la red de tierra de su vivienda o local.

Y NUNCA los manipule cuando esté en el
baño o bajo la ducha. ¡El agua es conductora
de la electricidad!.
Si hay un fallo eléctrico en la instalación o
en el aparato utilizado, usted corre riesgo de
electrocutarse. Ojo con las radios, secadores
de pelo, aparatos de calor al borde de la
bañera, pueden caerse al agua y
electrocutarse.

(pequeño

interruptor automático) en el cuadro
general de mando y protección, puede ser
debido a estos dos casos:

CONSEJOS PARA UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE SU INSTALACIÓN

CONSEJOS PARA UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE SU INSTALACIÓN

los

8

Compruebe las canalizaciones eléctricas

empotradas antes de taladrar una pared o el
techo. Puede electrocutarse al atravesar una
canalización con la taladradora.

10

No

usar

nunca

aparatos

eléctricos con cables pelados, clavijas y
enchutes rotos, etc.

11

13

Abstenerse de intervenir en su

instalación para modificarla. Si son necesarias
modificaciones, éstas deberán ser efectuadas
por un Instalador autorizado.

15

Al desconectar los aparatos no

tire del cordón o hilo, sino de la clavija.

No hacer varias conexiones en un

mismo enchufe (no utilizar ladrones o clavijas
múltiples).

9

En el caso de manipular algún aparato

eléctrico, desconecte previamente el IAD del
cuadro general y compruebe SIEMPRE que no
existe tensión.

12

14
No deje aparatos eléctricos

conectados al alcance de los niños y
procure tapar los enchufes a los que tenga
acceso.

CONSEJOS PARA UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE SU INSTALACIÓN

16
Cuando

un

receptor

(electrodoméstico, maquinaria, etc.) le dé
"calambre" es porque hay derivación de
corriente de los hilos conductores o en algún
elemento
metálico
del
electrodoméstico.
Normalmente se Dispara el Diferencial. Localizar
el aparato o parte de la instalación donde se
produce y aislar debidamente al contacto con la
parte metálica. Para ello debe llamar al
Instalador Autorizado para que localice la fuga.

No se puede enchufar cualquier

aparato en cualquier toma de corriente. Cada
aparato tiene su potencia. Como cada toma
de corriente tiene la suya. Vea la "Instalación
Interior de su Vivienda o local” de esta Guía
y adecúe los aparatos a enchufar con las
tomas. Si la potencia del Aparato es superior
a los Amperios que permite enchufar la toma
de corriente, puede quemarse la base del
enchute, la clavija e incluso la instalación.

REHABILITACIÓ
DE
L'EQUIPAMENT DE
CAN RAMIS
MARÇ DE 2010
FASE 3
Equipament de Can Ramis, Sant Celoni
ANNEX A11.
LLICENCIA AMBIENTAL

Tom:

Versió:

01 / Mar 10

Tècnic redactor:

Eva Porcel Adán, arquitecta

00616

Rehabilitació de l’equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4

1. GENERALITATS................................................................................................................................................ 1
1.1 OBJECTE DEL PROJECTE..................................................................................................................................... 1
1.2 EMPLAÇAMENT ................................................................................................................................................... 1
1.3 TITULAR DE L’ACTIVITAT................................................................................................................................... 1
1.4 RÈGIM DE LA LLICENCIA MUNICIPAL ............................................................................................................ 1
1.5 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ .............................................................................................................................. 1
1.6 NORMATIVA D’APLICACIÓ .................................................................................................................................. 1
1.6.1 DISPOSICIONS LEGALS I NORMES APLICADES ..................................................................................................... 1
1.6.2 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................................... 2
1.6.3 PROGRAMES DE CÀLCUL .................................................................................................................................... 2
1.6.4 ALTRES REFERÈNCIES ........................................................................................................................................ 2
1.7 DEFINICIONS I ABREVIATURES ............................................................................................................................ 2
2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT .................................................................................................................... 3
2.1 REQUISITS DE DISSENY ............................................................................................................................... 3
2.1.1 QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES ................................................................................................................... 3
2.1.2 RELACIÓ DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓ I AUXILIARS ..................................................................................... 5
2.2 MATÈRIES EMMAGATZEMADES.......................................................................................................................... 6
2.2.1 DESCRIPCIÓ, CARACTERÍSTIQUES I QUANTITATS ............................................................................................... 6
2.2.2 MESURES PER OPTIMITZAR I/O MINIMITZAR EL CONSUM DE MATÈRIES I AIGUA ................................................. 6
2.3 DADES DE L’ACTIVITAT ...................................................................................................................................... 6
2.3.1 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT ............................................................................................................................. 6
2.4 DADES DE L’ENERGIA ......................................................................................................................................... 7
2.4.1 TIPUS I PROCEDÈNCIA ........................................................................................................................................ 7
2.4.2 CONSUMS ENERGIA ........................................................................................................................................... 7
2.4.3 POTÈNCIA NOMINAL ........................................................................................................................................ 10
2.5 INSTAL·LACIONS ............................................................................................................................................... 10
2.5.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA................................................................................................................................ 10
2.5.2 ENLLUMENAT .................................................................................................................................................. 10
2.5.3 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA .................................................................................................. 11
2.5.4 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ ................................................................................................................... 11
2.5.5 ALTRES INSTAL·LACIONS ................................................................................................................................. 11
2.6 CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT........................................................................................................... 12
3. MEDI AMBIENT .............................................................................................................................................. 13
3.1 MEDI POTENCIALMENT AFECTAT..................................................................................................................... 13
3.2 EMISSIONS A L’ATMOSFERA ............................................................................................................................. 13
3.3 EMISSIONS ACÚSTIQUES ................................................................................................................................... 13
3.4 EMISSIONS D’AIGÜES ........................................................................................................................................ 13
3.5 GENERACIÓ DE RESIDUS ................................................................................................................................... 14
3.5.1 FOCUS DE GENERACIÓ DE RESIDUS .................................................................................................................. 14
3.5.2 DESCRIPCIÓ DETALLADA DE RESIDUS GENERATS............................................................................................. 14
3.5.3 GESTIÓ DE RESIDUS ......................................................................................................................................... 15

A11.1 Activitats. Memoria 0/15

Rehabilitació de l’equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4

Rehabilitació de l’equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4
x

1.GENERALITATS
1.1

x

Objecte del projecte

L’objecte del present projecte és la definició de les característiques tècniques de l’equipament municipal
de Can Ramis per a ús d’exposicions temporals a la població de Sant Celoni, pel que fa al conjunt de
l’activitat per tal de complimentar la Llei 3/1998, de 27 de febrer.

x
x

Aquesta legalització es per poder donar viabilitat l’ús definit anteriorment, mitjançant les estaments
oficials de la Generalitat de Catalunya, Departament de Bombers i el Departament de Jocs i Espectacles
de la Generalitat de Catalunya.

1.6.2

1.2

Llei 3/1998 de 27 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i Decret
136/1999 pel qual s’aprova el reglament de la Llei i textos posteriors.
Reglament General de Policia d’Espectacles públics i Activitats Recreatives: Aprovat pel Real
Decret 2816/82 del 27 d’Agost, el qual regula els requisits exigibles els locals, instal·lacions i
forma de celebració dels espectacles i demés activitats recreatives de cara a la seguretat,
qualitat i ordre públic derivats de la seva activitat.
Normes Particulars per instal·lacions d’Enllaç e Instal·lacions Interiors de les Companyies
Subministradores d’Energia Elèctrica legalment aprovades pel Ministeri d’Indústria i Energia.
Reglament d’Instruccions Tèrmiques en els edificis i les seves Instruccions tècniques
complementaries, publicades en el RD 1027/2007, de 20 de juliol i les seves modificacions
posteriors.
Bibliografia

Emplaçament
x
x

L’activitat es situa a la Plaça de la Vila, 26, al terme municipal de Sant Celoni.

1.3

“Manual de protección contra incendios”, NFPA 17ed., editorial Mapfre. Madrid (1993).
“Instalaciones de protección contra incendios”, José Luis Fraguela, publicación Conaif. Madrid
(1994).

Titular de l’activitat
1.6.3

Programes de càlcul

El titular de l’activitat objecte d’aquest projecte és:
Ajuntament de Sant Celoni
Plaça de la Vila 1
08470, Sant Celoni, Barcelona.
NIF: P-0820100-F

Per al càlcul de la instal·lació de l’enllumenat d’emergència ens hem ajudat amb el programa de càlcul
Daisalux de Daisa, a partir del qual hem obtingut:
x Els luxs exactes a nivell de terra
x Corbes isolux a terra

1.4

Tots aquests càlculs es poden consultar a l’annex AN4 d’aquest projecte.

Règim de la llicencia MUNICIPAL

D’acord amb la classificació del reglament que desplega la Llei 3/1998, aquesta activitat es troba inclosa
en l’annex II.2, i està classificada dins el grup Altre activitats, i és assimilable a la classificació 12.35a
Activitats recreatives excepte les de restauració amb una superfície major a 500 m2 , i per tant es troba
sotmesa per tant al règim d’autorització ambiental o d’obertura d’establiment. Aquesta classificació es
troba sotmesa dintre l’annex IV.A, pel que fa a prevenció d’incendis, ja que la superfície és major a
500m2.

1.5

Descripció de l’actuació

En un principi hi ha tres edificis en aquesta actuació: la rehabilitació de Can Ramis, i els edificis nous de
la radio i la sala polivalent, això a la vegada coincideix amb les diferents fases d’execució de l’obra.
L’edifici de Can Ramis és un edifici històric de Sant Celoni de tres plantes, i l’ús que se li donarà serà el
de sales d’exposicions temporals o definitives. L’edifici de la radio consta de dues plantes i en ell hi haurà
sales de gravació i despatxos per al personal administratiu de la radio. I per últim la sala polivalent és
una sala d’actes, i per tant d’ús de pública concurrència.

1.6

Normativa d’aplicació

1.6.1
x
x
x
x
x
x

Disposicions legals i normes aplicades
Código técnico de la edificación. Documento Básico de Seguridad contra Incendios. Reial Decret
314/2006 17 de Març de 2006.
Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. REIAL DECRET 1942/ 5 de Novembre
de 1993.
Ordenances Municipals i normatives de la Comunitat Autònoma sobre Condicions de Protecció
Contra Incendis.
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió REBT segons RD 842/2002 i Instruccions Tècniques
Complementaries.
Normes UNE dependents de tota la normativa anterior
Regles tècniques Cepreven , que no són d’ús obligatori.
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1.6.4

Altres referències

Diferents catàlegs de fabricants de material de protecció contra incendis, com:
x Daisalux i Legrand: fabricants de material d’enllumenat d’emergència.
x Anber i Cdaf: fabricants de material d’extinció d’incendis.
Algunes pàgines webs també han sigut d’utilitat o consultades per la redacció d’aquest projecte, algunes
de les quals són:
x http://www.cepreven.com
x http://mediambient.gencat.net
x http://www.arc-cat.net
x http://www.cdaf.es
Documentació tècnica i catàlegs comercials de Roca, Ferrolli.

1.7

definicions i abreviatures

PGOU: Pla General Ordenació Urbanística, relatiu a la població objecte d’aquest projecte, Barcelona.
CTE: Codi tècnic de l’edificació.
ADR: Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera.
CER: Codi Europeu de Residus.
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2.DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
2.1

REQUISITS DE DISSENY

A continuació es detalla un resum de les característiques bàsiques més important de l’activitat:
Titular
Nom: Ajuntament de Sant Celoni
NIF: P-0820100-F
CCAE: 92520 Activitats de museus i conservació de llocs i edificis històrics
92201 Activitats de radio
Adreça: Plaça de la Vila, 24
Municipi: 08470 Sant Celoni
Comarca: Vallès oriental
Telèfon:
Fax:
E-mail:
Superfícies de la parcel·la: 970m2
Potència a contractar (kW): 225KW a 400V
Potència a autoritzar (kW): 225KW a 400V
Coordenades UTM
X: 457836
Y: 4615660
ANNEX: Apartat:
Subapartat:
Classificació
IIAA
II.2
12
35a
Activitats recreatives excepte les de restauració amb una superfície superior a 500m2, i per tant sotmesa
al compliment de l’annex IV sobre prevenció d’incendis
Descripció de l’activitat:
Sales temporals d’exposicions municipals i l’edifici de la radio municipal
Taula 2.1 Requisits inicials de disseny de l’activitat
2.1.1

La superfície total construïda és: 2265,92 m2
A continuació es reflecteixen les superfícies útils de cada divisió dels edificis:

Quadre general de superfícies

A efectes del projecte es detallen les superfícies dels tres edificis: Sala polivalent, radio i Can Ramis.
Segons les dades cadastrals de l’immoble (7756524DG5175N0001OW) aquest edifici històric, que data
del 1571, te:
A.Superfícies del sòl

970m2

A continuació es detallen les superfícies construïdes, per planta:
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M1: maquina de producció de la ràdio
Nº
Descripció
Consum elèctric
M1 Maquina producció ràdio
3,0 KW - 230v
Taula 2.2 Relació maquinaria producció

Altres

També s’haurà de fer servir altres tipus de maquinaria auxiliar donaran suport a
bàsicament per la climatització del local i l’enllumenat.
A1S: maquina exterior aire condicionat sala polivalent
A1: maquina exterior aire condicionat ràdio
A5: maquina exterior aire condicionat servidor informàtic
A14: maquina exterior aire condicionat Can Ramis
Nº
Descripció
Consum elèctric
A1S Màquina clima sala polivalent
11,7 KW – 400v
A1
Màquina clima ràdio
4,0 KW – 400v
A5
Màquina clima servidor
1,6 KW – 230v
A14 Màquina clima Can Ramis
49,9 KW – 400v
Taula 2.3 Relació maquinaria auxiliar

2.2
2.2.1

l’activitat, però

Altres

Matèries emmagatzemades
Descripció, característiques i quantitats

Aquesta no és una activitat que necessiti de cap magatzem específic per emmagatzemar les matèries
necessàries per exercir la seva activitat. De fet, el magatzem que hi ha a la planta segona, s’ha deixat
com a previsió de magatzem per les diferents exposicions temporals, tal com tríptic que es facin per
aquestes exposicions, mobiliari especial que es necessiti per a les exposicions..., i per tant alhora de la
redacció del projecte encara que s’ha previst un magatzem, no es pot definir ni els productes ni les
quantitats ja que variaran en funció de cada exposició temporal. També s’ha previst, com qualsevol
activitat els diferents productes de neteja.
2.2.2

Mesures per optimitzar i/o minimitzar el consum de matèries i aigua

També s’ha de comentar que no hi ha consum d’aigua durant cap procés de producció. De fet el consum
d’aigua d’aquesta activitat ve donada sobretot per la consumida en els banys i les relacionades en
tasques de neteja. L’aigua que es fa servir durant les consultes és un aigua tractada, ja que és per a ús
sanitari, per lo que no es pot considerar que hi hagi consum d’aigua degut a l’activitat.

2.3
2.3.1

La superfície total útil és: 1498 m

2.1.2

Dades de l’activitat
Descripció de l’activitat

L’activitat a desenvolupar a la part de l’àrea anomenat ràdio és la producció radiofònica de l’emissora
municipal, per aquest ús disposa d’una sala de maquetació, una sala de gravació insonoritzada i una
sala annexa de control de la sala de gravació. A la planta segona s’ha deixat com a possible ampliació, i
per tant s’ha deixat una sala diàfana i una segona sala de gravació i control.

2

Relació de maquinaria de producció i auxiliars

Degut a l’activitat no hi ha cap maquinaria industrial en el seu interior, les úniques maquines relacionades
directament amb l’activitat són una màquina de realització per a la radio, així com diferents equips
auxiliars com poden ser ordinadors i equips informàtics. A la part de Can Ramis i sala polivalent no hi
haurà maquinaria de producció i el seu consum energètic vindrà donat bàsicament per l’enllumenat i la
maquinaria de climatització.

Pel que fa a la sala polivalent és un espai preparat per a realitzar tant conferències i xerrades com
reunions i plecs municipals, per tant podem dir que es tracta d’una sala de pública concurrència per a
reunió de gent.
En quant a l’edifici més gran, el de Can Ramis, l’ús principal que se li vol donar és el d’exposicions
temporals o permanent, destinats a impulsar i exposar productes, llocs, personalitats i/o fets històrics
bàsicament de Sant Celoni i voltants. També hi ha despatxos que donaran suport a l’activitat principal.

A continuació es detalla la relació de maquinaria de producció que es farà servir en aquesta activitat, així
com la seva nomenclatura en els plànols:

Hi ha uns lavabos en cada planta, i els de la planta baixa, que són més grans també seran per les
persones que estiguin en la sala polivalent. S’ha dissenyat els tres espais perquè estiguin integrats però
a la vegada que l’ús pugui ser totalment independents entre ells.
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2.4
2.4.1

Dades de l’energia

SUBCUADRO SQ CAN RAMIS

Tipus i procedència

L’energia que és necessita per dur a terme l’activitat és totalment elèctrica, i procedirà de la corresponent
companyia elèctrica. No està previst la utilització d’altre tipus d’energia.
2.4.2

Consums energia

El consum d’energia serà la suma de tots els aparells elèctrics del local, a continuació es detallen els
consums de les diferents maquines, així com el consum degut a la il·luminació:
SUBCUADRO SQRADIO
DEMANDA DE POTENCIAS
IR0.1 ZONA GRABACI
IR0.2 RECEPCIO WC
IR0.3 OFICINES PB
IR0.4 EMERGENCIES
IR0.5 LLUMS EXTERI
ER0.1ENDOLL GRAVA1
ER0.2APAR GRAVACIO
ER0.3SALVAESCALES
ER0.4SECAMANS
ER0.5ENDOLLS OFICI
ER0.6ENDOLLS DESPA
ER0.7UNITATS CLIMA
IR1.1FL ZONA GRAVA
IR1.2FL ZONA COMU
IR1.3EMERG P1
ER1.1ENDOLL GRAVA2
ER1.2APAR GRAVACIO
ER1.3ZONA COMU
ER1.4CLIMA INT P1
ER1.5VRV CLIMA RAD
FL SERVIDOR
IC1.15 SALA7+ESCAL
EMERGENCIES
ES1.1 ENDOLLS 1
ES1.2 ENDOLLS 2
ES1.3 CLIMA SERVID
TOTAL....

432 W
230 W
432 W
100 W
208 W
2200 W
2200 W
500 W
2200 W
2200 W
2200 W
300 W
432 W
576 W
100 W
2200 W
2500 W
2200 W
300 W
4000 W
288 W
388 W
100 W
2200 W
2200 W
1600 W
32286 W

- Potencia Instal·lada Alumbrado (W): 3286
- Potencia Instal·lada Fuerza (W): 29000

SUBCUADRO SQ SALA
DEMANDA DE POTENCIAS
E0.2 RECUPERADOR
E0.3 CLIMA EXTERIO
TOTAL....
- Potencia Instal·lada Fuerza (W): 16130
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4400 W
11730 W
16130 W
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DEMANDA DE POTENCIAS
IC0.1 EXPOSICIO L1
IC1.5SALA 2 L5
IC0.19 EXTERIOR P2
IC0.2EXPOSICIO L2
IC0.11ESCALA1
IC0.13SERVEIS
EMERGENCIES
IC0.3 EXPOSICIO L3
IC0.5 EXPOSICIO L5
IC0.6ENTRADA L6
IC0.8TURISME1 L7
IC0.18 EXTERIOR FA
EMERGENCIES
IC08TURISME2 L8
IC0.10RECEPCIO
IC0.12ESCALA2
EMERGENCIES
IC09INFORMACIO
IC0.14DESPATXOS
IC0.15 ESCALA 3
EMERGENCIES
IC0.16SALA FOYER1
IC0.18SALA FOYER2
EMERGENCIES
EC0.1 ENDOLLS EXPO
EC0.2 RECEPCIO
EC0.3 OF. TURISME
EC0.4 INFORMACIO
EC0.5UTAS CLIMA
EC0.6 WC HOMES
EC0.7 WC DONES
EC0.8 RESTA WC
EC0.9 RECUPERADOR1
EC0.10RECUPERADOR2
EC0.11ASCENSOR
EC0.12 DESPATXOS
EC0.13 EXTERIOR FO
EC0.14 PREVISIO
IC1.1SALA 1 L1
IC1.5 SALA 2 L5
EMERGENCIES
IC1.2 SALA 1 L2
IC1.6SALA 2 L6
IC1.8 WC
EMERGENCIES
IC1.3 SALA 1 L3
IC1.7 SALA 2 L7
EMERGENCIES
IC1.4 ESCALA 1
IC1.9 SALA 3 L9
IC1.16 SALA 5 L16
EMERGENCIES
IC1.10 SALA 3 L10
IC1.13 ESCALA 2
IC1.14 SALA4 L14
IC1.18 SALA6 L18
EMERGENCIES

480 W
480 W
800 W
480 W
1120 W
732 W
100 W
500 W
500 W
224 W
336 W
1000 W
100 W
168 W
1280 W
78 W
100 W
392 W
576 W
276 W
100 W
840 W
672 W
100 W
2200 W
2200 W
2200 W
2200 W
1300 W
2200 W
2200 W
2200 W
4400 W
4400 W
10000 W
2200 W
2200 W
10 W
480 W
480 W
100 W
960 W
480 W
268 W
100 W
960 W
480 W
100 W
246 W
224 W
480 W
100 W
224 W
78 W
504 W
960 W
100 W
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IC1.11 SALA3 L11
IC1.15 ESCALA3+S7
IC1.17 SALA5+6 L17
EMERGENCIES
EC1.1 ENDOLL SALA1
EC1.2 ENDOLL SALA1
EC1.3 SALA2
EC1.4 WC HOMES
EC1.5 WC DONES
EC1.6 SALA 3
EC1.7 SALA 4
EC1.8 SALA 5
EC1.9 SALA 6
EC1.10 SALA 7
EC1.11 UTAS A15+16
EC1.12 UTAS A13+18
EC1.14 PREVISIO
EC1.13 R.ENTALPIC1
EC1.14 R ENTALPIC2
ES1.1 ENDOLLS 1
ES1.2 ENDOLLS 2
ES1.3 CLIMA SERVID
IC2.1 SALA 1 L1
IC2.2 SALA 1 L2
IC2.3 SALA1 L3
IC2.5DESPATX
IC2.6ESCALA1
IC2.9 WC
EMERGENCIES
IC2.4 SALA 1 L4
IC2.7TALLER
IC2.10 MAGATZEM
EMERGENCIES
IC2.8PASSADIS
IC2.11 SALA
IC2.12 ESCALA 2
EMERGENCIES
EC2.1 DESPATX+A14
EC2.2 SALA 1
EC2.3 SALA 1
EC2.4 TALLER
EC2.7UTAS A1+2+3+4
EC2.8 WC HOMES
EC2.9 WC DONES
EC2.10 MAGATZEM
EC2.11 SALA+EXTERI
E2.5 TALLER TRIFAS
EC2.6 RECUP A1
EC2.12 CLIMA EXTER
TOTAL....

644 W
724 W
960 W
100 W
2200 W
2200 W
2200 W
2200 W
2200 W
2200 W
2200 W
2200 W
2200 W
2200 W
700 W
700 W
10 W
4400 W
4.4 W
2200 W
2200 W
1600 W
500 W
500 W
800 W
168 W
504 W
268 W
100 W
800 W
840 W
672 W
100 W
168 W
504 W
336 W
100 W
2200 W
2200 W
2200 W
2200 W
1000 W
2200 W
2200 W
2200 W
2200 W
2200 W
4400 W
49960 W
176430.41 W
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2.4.3

Potència nominal

Actualment hi ha varies línies monofàsiques per al consum de la il·luminació del local, que són
lluminàries tipus Downlight i lluminàries fluorescents de 58W, així com per els diferents endolls que hi ha
repartits pel local, hi ha varies línies monofàsiques pel consum de les diferents maquines, sobretot aire
condicionat. També hi ha les línies trifàsiques per als carrils d’il·luminació que agafaran una sola fase per
consum, així que es podrà tenir tres enceses per cada carril, també hi ha consum trifàsic per a les
màquines exterior de climatització i per els recuperadors de calor, puntualment també s’ha deixat previst
una línia trifàsic en l’àrea anomenat taller per si es decideix posar alguna màquina trifàsica.
El consum total màxim previst en situació punta és de:
- Potencia total instal·lada:
SQRADIO
SQ CAN RAMIS
SQ SALA
TOTAL....

32286 W
176430.41 W
16130 W
224846.41 W

- Potencia Instal·lada Alumbrado (W): 30832
- Potencia Instal·lada Fuerza (W): 194014.41
- Potencia Màxima Admissible (W): 243311.36

2.5
2.5.1

Instal·lacions
Instal·lació elèctrica

Es tracta d’una instal·lació amb un únic comptador i tres línies principals (Sala polivalent, ràdio i Can
Ramis), en els que cadascuna d’aquestes línies disposarà del seu propi caixa de protecció dins el
recinte.
El quadre general estarà situat al carrer Sant Josep, a l’igual que el comptador, aquest quadre general és
l’encarregat d’allotjar tots els dispositius de seguretat, de protecció i de distribució de la instal·lació
interior del local.
2.5.2

Enllumenat

En tots els recintes de pública concurrència les lluminàries estan connexionades de tal manera que, en
cas d’avaria, aquesta no pugui afectar a més de 1/3 de les lluminàries, i dita tercera part estigui
uniformement repartida per tot l’edifici.
Es faran servir lluminàries de sostre tipus downlight de diàmetre 260mm i fluorescents de 2x26W
encastades en fals sostre.
Als lavabos hi haurà lluminàries estanca de sostre tipus downlight tipus RING de la marca LAMP per a
làmpades de 12V 50W, amb encesa mitjançant detectors de moviment.
A les sales d’exposicions s’han instal·lat lluminàries estructural en continu per suspendre a sostre model
tipus FILMED de la marca LAMP, per a T-5 2x80W amb làmpades color 840 incloses. En les sales més
grans també s’han instal·lat projectors individuals de superfície multi direccional per adaptar en carril
continu per a suspendre. La connexió als carrils es farà amb línies trifàsiques i el propi carril ja fa el
repartiment de les línies a 230V.

- Potencia Instal·lada Alumbrado (W): 27546
- Potencia Instal·lada Fuerza (W): 148884.41

A la sala principal hi ha tres tipus de il·luminació, quatre lluminària tipus “downlight” de 70W a la part
d’exposició, també hi haurà quatre lluminàries tipus “uplight” encastades a terra al costat del pilars que
donen al pati per donar una il·luminació d’ambient quan tot estigui apagat.
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També hi haurà repartides uniformement pels despatxos lluminàries encastades al fals sostre un mòduls
de tubs fluorescents de 4x14W, amb difusor alumini brillant tal com es pot veure al plànol.
Les que no disposen de sistema de protecció per connexió a conductor de terra, estaran adaptades de
forma que la part metàl·lica de les mateixes estaran connectades al conductor de protecció a través de
mitjans mecànics assegurant en cas de derivació que actuï la protecció diferencial.
L’enllumenat d’emergència es fa mitjançant equips autònoms, amb làmpada d’incandescència de 200 lm.
S’han mantingut sempre la independència entre els circuits d’emergència i els d’il·luminació general, de
tal forma que en cas de fallida de la il·luminació en una part de l’edifici, entrin en funcionament només
les emergències de dita zona.
Les proteccions diferencials i magnetotèrmiques estan realitzades protegint omnipolarment les línies de
distribució des del quadre general.

2.5.3

Instal·lació d’aigua calenta sanitària

La xarxa de fontaneria destinada a la distribució d’aigua calenta sanitària està feta mitjançant tub de
polietilè reticulat. La producció es fa de manera individual i mitjançant un escalfador elèctric amb
acumulador d’aigua calenta sanitària de 25 litres, que només donarà servei a la dutxa de la planta baixa.
En aquest cas la utilització d’escalfador d’aigua per efecte Joule està justificat ja que el consum d’ACS és
pràcticament irrellevant.

2.5.4

Instal·lació de climatització

Per a la climatització dels locals s’ha fet servir quatre equips de producció de fred i calor, amb les
següents característiques:
Zona

Referència
Bomba de calor reversible, aire-aire sistema de volum de refrigerant variable VRV, model FDC400KXE6,
Sala
potència frigorífica nominal de 40 kW , potència calorífica nominal de 45 kW , per instal·lació en exterior,
polivalent
amb refrigerant R-410 A.
Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, per a gas R-410A, bomba de calor, amb
Ràdio
tecnologia Inverter, gamma VRV, alimentació trifàsica 400V/50Hz, model FDC 250 VS "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 22,4 kW, potència calorífica nominal 25 kW.

Can
Ramis

Bomba de calor reversible, aire-aire sistema de volum de refrigerant variable VRV, model FDC1360KXE6,
potència frigorífica nominal de 136 kW , potència calorífica nominal de 145 kW , per instal·lació en
exterior, amb refrigerant R-410 A.

Equip d'aire acondicionat amb unitat interior de cassette, sistema aire-aire split 1x1, potència frigorífica
Servidor
nominal de 4,3 kW , potència calorífica nominal de 5 kW , per instal·lació en exterior, amb refrigerant Rinformàtic
410 A

2.5.5

Altres instal·lacions

També s’ha de tenir en compte que hi ha un ascensor a la part de Can Ramis, i un salva escales a la part
de la ràdio. No hi cap altre tipus d’instal·lació, sigui gas, fred industrial, productes petrolífers...
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2.6

CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT

Per condicions d’accessibilitat es tracta d’un establiment cultural i pot considerar-se com a sales
d’exposicions, i per tant ha de complir el codi d’accessibilitat de Catalunya, amb itineraris adaptats. De fet
s’ha dissenyat els espais pensant en complir amb l’accessibilitat, per tant tot l’edifici és adaptat amb
itineraris adaptats. També es compleix amb les escales i el mobiliari, així com una cambra higiènica cada
planta de Can Ramis. Així es pot comprovar en els plànols.

Els requisits més significatius a complir en el nostre cas són els següents:
xNo hi ha cap graó aïllat, i l’entrada no hi ha cap graó.
xEn cada planta, a les dues bandes de les portes i davant de l’ascensor hi ha un espai lliure de gir on
es pot inscriure un cercle de 1,50m de diàmetre.
xLa rampa d’accés serà de paviment no lliscant i amb un pendent màxim de 12% al ésser una rampa
de trams menors a 3 metres de llargada.
xLes rampes disposen de baranes a ambdós costats. Així mateix, han d’estar limitades lateralment
per un element de protecció longitudinal de, com a mínim, 10cm per sobre de terra, per evitar la
sortida accidental de rodes i bastons.
xEls passamans de les baranes estan situats a una alçada entre 0.90 i 0.95m.
xLes portes han de tenir una amplada mínima de 80cm i alçada mínima de 2mt.
xHi haurà una amplada mínima de 0,90 m i una alçada de 2,10 totalment lliure d’obstacles en tot el
recorregut.
xEn el canvis de direcció l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle d’1,20 metres.
xLes manetes de les portes s’han d’accionar mitjançant mecanismes de pressió o de palanca.
xTot el paviment és no lliscant.
Les característiques de les escales, han de ser per edificis d’ús públic:
xL’alçada màxima del graó és de 16cm i l’estesa mínima, de 30cm.
xL’amplada de pas útil és igual o superior a 1m
xEl nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi és de 12.
xEs disposaran passamans a tots dos costats, a una alçada d’entre 0,90 i 0,95m en replans i 0,8 i
0,85m en la tramada de graons.
xL’estesa no presenta discontinuïtats on s’uneix amb l’alçària.
En quant a la cambra higiènica adaptada els requisits més significatius són:
xLes portes hauran de tenir una amplada mínima de 0.8m i obrir-se cap enfora.
xEls rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús.
xEs disposarà de dues barres de suport a una alçada entre 0.7 i 0.75 m, perquè permeti agafar-s’hi
amb força en la transferència lateral al vàter.
xLa barra al costat de l’espai d’apropament serà batent.
Pel que fa al mobiliari en edificis d’ús públic les característiques són:
xEls elements de comandament se situaran entre 1 i 1,4 metres d’alçada.
xEl mobiliari d’atenció al públic tindrà, total o parcialment, una alçada màxima al terra de 0,85. Si
disposa solament d’apropament frontal, la part inferior, entre 0 i 0,7 m d’alçada, en una amplada
0,8 com a mínim, haurà de quedar lliure d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira de
rodes.
xLa plaça d’espectador per a usuari amb cadira de rodes tindrà unes dimensions mínimes de 0,8
d’amplada i d’1,2 m de fondària.
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Volum total abastat
m3/d
m3/a
1,5
450

3. Medi ambient
3.1

Usos
Lavabos

Medi potencialment afectat

L’activitat no genera residus, més enllà dels que poc generar una activitat del tipus comercial i/o
administratiu, ni fa emissions cap a l’exterior. Al ésser una activitat que no te cap procés productiu
industrial en el seu interior, no és una activitat susceptible d’afectar al medi ambient. Tampoc té cap
maquinaria productiva ni de generació de calor o fred que generi residus o faci emanacions al medi
ambient.

3.2

Procedència
Xarxa pública

Descripció global de l'abocament d'aigües
Núm.total punts abocament: 1
Màxim dia (m3/d): 5
Cabal
Any (m3/a): 450
abocat
Màxim hora(m3/h): 1

Emissions a l’atmosfera
Existència

Tipus d’efluent
Aquesta activitat no te repercussions nocives sobre la sanitat ambiental. I tampoc emana cap tipus de
gas ni vapors, per lo que no hi ha emissions a l’atmosfera. No te cap maquinaria o element industrial
susceptible d’emetre substàncies nocives a l’atmosfera. Ni te cap maquinaria de producció de calor, ni
cap instal·lació de combustió que generi emissions a l’exterior.
Tampoc disposa de cap antorxa de seguretat, ni s’han trobat emissions difuses ja que no hi ha cap
material emprat a producció que sigui en material pols o susceptible de ser-ho.

3.3

Emissions acústiques

D’acord amb els requeriments de la normativa aplicable s’ha dissenyat els diferents espais de forma que
no sobrepassin els nivells d’immissió i emissió marcats per la normativa.
Segons l’annex 3 de la Llei 16/2002, de protecció de la contaminació acústica, els límits d’immissió
exteriors màxim admissibles són de 60dBA en horari diürn (de 8 a 21h) i 50dbA en horari nocturn. I de
immissió a l’ambient interior són de 30dBA en horari diürn i 25dbA en horari nocturn.
Valors LAr en dB(A)
Ambient exterior
Zona

Valor límit d’immissió

Ambient interior

Valor d’atenció

Valor límit d’immissió

Dia

Nit

Dia

Nit

Dia

Nit

60

50

65

60

30

25

Aigües sanitàries

Sí

No

Aigües de pluja

Sí

No

Aigües pluvials potencialment contaminades

Sí

No

Aigües de procés

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Aigües de refrigeració
Aigües de neteja de zones que puguin generar
alguna contaminació específica
Altres
Taula 4.2 Emissions d’aigües

Les aigües pluvials són les generals de tot l’edifici i per tant és irrellevant per aquesta activitat. Les
aigües de refrigeració no s’han tingut en compte ja que els equips de refrigeració no són amb refredadora
d’aigua sinó mitjançant gasos refrigerants, i l’aigua que generen aquests equips són únicament per la
condensació de l’equip interior, i per tant despreciables en aquest sentit.
El punt d’abocament de les aigües residuals es farà pel carrer Sant Josep amb coordenades UTM
457860, 4615630.

3.5

Generació de residus

Taula 4.1 Resum límits acústics segons Llei 16/2002

3.5.1

Focus de generació de residus

L’activitat es troba en horari diürn, per lo que tindrem aquests límits com a referència alhora de estimar
l’aïllament acústic. L’activitat no genera soroll més enllà del que puguin fer les persones en el seu interior
i no te cap focus sonor, per tant no és necessària l’aplicació de cap mesura correctora, ja que l’aïllament
acústic necessari ve donat pels elements constructius del local, tal com es pot comprovar en l’annex
acústic d’aquest projecte A11.3, l’aïllament acústic del local és de 54db(A).

I per últim residus de tipus general inherent de l’activitat humana, com poden ser papers en tasques
administratives o brossa general en tasques de neteja del local i assimilables als residus municipals.

Sensibilitat
alta

3.5.2

Descripció detallada de residus generats

Els residus generats per aquesta activitat són:
En quant a l’aïllament acústic a soroll aeri contra el soroll de l’exterior tenim un aïllament acústic de 36
db(A).

3.4

Emissions d’aigües

Les aigües residuals es poden evacuar a la xarxa general del complex. Les aigües residuals s’aboquen
al clavegueram públic i són només les produïdes per les aigües de sanejament dels serveis. El consum
d’aigua ve donat, sobretot per consum del lavabo, encara que, també hi ha repartits pel local algun punt
més de consum prevenint el seu ús per tasques de neteja. S’ha de dir que el consum d’aigua no difereix
del que pot haver-hi en un habitatge. S’ha fet una estimació del consum d’aigua, encara que s’ha de
remarcar variarà molt en l’edifici de Can Ramis, sobretot, en funció de la gent que pugui haver-hi en els
edificis, a continuació es descriu l’estimació del consum d’aigua:
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xPapers i/o cartró; derivats de les tasques administratives de l’empresa. En quant al cartró, se sòl
rebre mitjançant les caixes que arriben amb productes. Es farà recollida selectiva d’aquest residu
i es dipositarà en contenidors especials de recollida de cartró. La classificació CER és 200101
Paper i cartró. La quantitat és assimilable a la d’una vivenda.
xResidus diverses; inherents de qualsevol activitat, derivats de la neteja i diversos, la seva
classificació CER és 200301 Mescles de residus municipals.
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Tipus de residu

Classe

Codi
CER

Producció
anual

20010
20 Kg
1
20030
Diversos
No especial
200 Kg
1
Taula 4.3 Resum dels residus de l’activitat
Paper i cartró

3.5.3

No especial

Quantitat màx.
emmagatzemad
a

Temps màxim
d’emmagatzematge

5 Kg

Setmanal

5 Kg

Setmanal

Gestió de residus

Aquestes codificacions no tenen cap requisit especial per a la seva eliminació, i la seva via de gestió
administrativa és la que mostra la taula següent:

Codi
Via de gestió administrativa
CER
Paper i cartró
No especial 200101 T12 Deposició de residus no especials
Diversos
No especial 200301 T12 Deposició de residus no especials
Taula 4.4 Vies de gestió administrativa dels residus
Tipus de residu
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Classe

Els residus no especials es dipositaran en els contenidors municipals, fent ús dels contenidors de
recollida selectiva, sobretot en el cas del paper i cartró, i d’altres que hi puguin haver-hi (envasos,
vidre...).
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1. Protecció contra incendis

1.3.4

1.1

L’ocupació de cada planta del sector d’incendi és el que es pot veure a la taula 3.1 Ocupació del sector
d’incendi. Per el càlcul d’aquesta ocupació s’ha tingut en compte el següent criteri:

Descripció de l’actuació

En un principi hi ha tres edificis en aquesta actuació: la rehabilitació de Can Ramis, i els edificis nous de
la radio i la sala polivalent, això a la vegada coincideix amb les diferents fases d’execució de l’obra.
L’edifici de Can Ramis és un edifici històric de Sant Celoni de tres plantes, i l’ús que se li donarà serà el
de sales d’exposicions temporals o definitives. L’edifici de la radio consta de dues plantes i en ell hi haurà
sales de gravació i despatxos per al personal administratiu de la radio. I per últim la sala polivalent és
una sala d’actes, i per tant d’ús de pública concurrència.

1.2

Requisits de disseny

1.2.1

Descripció del risc associat a l’entorn

En un principi al estar dins el nucli de Sant Celoni, i en una zona residencial no hi ha cap risc associat a
l’entorn. Tampoc hi ha àrees forestals a l’entorn.
1.2.2

Ús administratiu (ràdio):
x P/2 m2: per vestíbuls generals i zones d’ús públic
x P/10 m2: per plantes i zones d’oficines
Ús pública concurrència (sala polivalent i Can Ramis):
x P/0,5 m2: per la sala polivalent, sent més restrictiu que amb els seients definits en el projecte.
x P/2 m2: per vestíbuls generals i zones d’ús públic en museus
x P/10 m2: per despatxos
x P/40 m2: per àrea de magatzems
x Ocupació nul·la: per zones de serveis de planta
Per al càlcul de la ocupació no s’ha descomptat el mobiliari com les prestatgeries, expositors,
mostradors, armaris i altres elements que fan que en aquest espai no el puguin fer servir persones, això
s’ha fet perquè en el moment de redactar aquest projecte es desconeixia la distribució exacte d’aquests
elements, per lo que s’ha pres aquest criteri més restrictiu.
Seguint el criteri constructius dels diferents edificis hi haurà tres sectors d’incendis amb l’ocupació que
marca la taula següent:

Condicions d’accessibilitat

El vial principal d’accessibilitat d’aquest local és la Plaça de la Vila, que es tracta d’una plaça peatonal
de més de 25 d’ample i amb una pendent pràcticament despreciable. En un principi te capacitat portant
suficient per al moviment de camions de bombers, i la separació entre l’edifici a l’altra banda del carrer és
de més de 25 metres. També es pot accedir per carrer Sant Josep, que és un carrer d’uns 6 metres
d’ample com a mínim.

Número
Zona
S1

L’espai exterior segur està a la sortida de la Plaça de la vila, i al carrer Sant Josep.
La façana accessible des de la Plaça de la vila te la porta principal d’accés i les que serviran per evacuar
a la gent, te una amplada mínima de 1,6 metres i una alçada lliure de 2,50 metres. Al carrer Sant Josep
s’hi accedeix directament des del pati interior que queda entre la sala polivalent i la ràdio, hi ha un portó
d’uns cinc metres però que només serveix per tancar el recinte quan no hi hagi gent i per temes de
seguretat, per tant quan es preveu que hi hagi gent sempre romandrà oberta.
No hi ha elements en la façana que impedeixin o dificultin l’accés dels bombers al seu interior mitjançant
els forats que hi ha en façana.

S2

S3

Sectors d’incendis

1.3.3

Recinte

Can
Ramis

Planta baixa
Planta primera
Planta segona
TOTAL SECTOR
Radio
Planta baixa
Planta primera
TOTAL SECTOR
Sala polivalent

Superfície útil
401,80 m2
404,60 m2
327,30 m2
1133,70 m2
108,0 m2
113,5 m2
221,5 m2
204,4 m2

Ocupació
102
173
104
379
15
10
25
244

L’ocupació prevista per el conjunt dels recintes és de 648 persones. Aquest càlcul ens servirà per el
càlcul de les instal·lacions de protecció contra incendis.

1.4
1.3

Càlcul de l’ocupació

Densitat de càrrega de foc

Segons la normativa CTE-DB-SI es pot fer servir la següent fórmula per el càlcul de la densitat de
càrrega de foc:

Compartimentació del sector d’incendi

q f .d

En quant a la protecció contra incendis, s’ha de definir que en aquest projecte hi ha tres edificis diferents,
tant constructivament com d’ús, i per tant tres sectors d’incendi. Aquest tres edificis, amb els seus usos
són:
xSala polivalent: és la primera fase d’execució i correspon a una sala d’actes, per tant pública
concurrència a efectes del CTE-DB-SI.
xRadio: serà la segona fase d’execució i correspon a les oficines de la radio, per tant es considera ús
administratiu.
xCan Ramis: serà la darrera fase d’execució i correspon a sales temporals d’exposicions, i per tant
es considera ús de pública concurrència.

q f , k  m  G q1  G q 2  G n  G c

On:
qf,d = densitat de càrrega de foc
qf,k = valor característic de la densitat de càrrega de foc
m = coeficient de combustió que te en compte la fracció de combustible que crema en el incendi
įq1 = coeficient que te en compte el risc d’iniciació degut al tamany del sector
įq2 = coeficient que te en compte el risc d’iniciació degut a l’activitat
įn = coeficient que te en compte les mesures actives voluntàries existents
įc = coeficient de correcció segons les conseqüències de l’incendi
La càrrega de foc característica per a un ús administratiu ve donat per la taula B6 del CTE-DB-SI, en el
que marca un mínim de 520MJ/m2, i el de pública concurrència marca un mínim de 365MJ/m2.
Per aquesta activitat com el material exposat és bàsicament no inflamable per lo que agafarem el
coeficient més desfavorable, que és el cel·lulòsic.
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Rehabilitació de l’equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4
La ràdio i la sala polivalent al ser sectors d’incendi de menys de 250m2, el seu risc d’activació és de 1,5.
A Can Ramis és de 1,9. Per a una activitat administratiu el risc d’iniciació s’ha de suposar 1, i per la part
de pública concurrència és 1,25. No hi ha cap mesura activa voluntària, per lo tant suposarem coeficient
1. Amb edificis amb alçada d’evacuació descendent menor a 15 metres s’agafa com a coeficient 1.
m
įq1 įq2
įn
įc
Qf,d
Activitat
Qf,d(MJ/m2)
Ràdio
520 0,8 1,5 1
1
1
624
Sala polivalent
365 0,8 1,5 1,25
1
1
545
Can Ramis
365 0,8 1,9 1,25
1
1
694
Per lo que obtenim el mateix risc intrínsec d’incendi per qualsevol dels sectors d’incendi, o sigui tot el
conjunt es pot considerar un risc BAIX nivell 2.

1.5
1.5.5

Evacuació
Elements d’evacuació

A Can Ramis i a la sala polivalent, al ésser pública concurrència, l’origen d’evacuació serà el punt més
desfavorable, però a la Radio, al ésser administratiu, es considera que l’origen d’evacuació es troba a la
porta del passadís. Les sortides dels recintes s’han dissenyat per poder evacuar el seu recinte.
No hi ha cap recorregut d’evacuació que sobrepassi els 50 mt que marca com a màxim la vigent
normativa a qualsevol sortida d’evacuació.
1.5.6

Sortides d’evacuació

Les sortides de recinte de la sala polivalent i de la radio donen a un pati exterior, és per això que tot el
corresponent a evacuació s’ha dissenyat com un únic edifici.

Rehabilitació de l’equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4
Evacuació sense restricció: 162 persones per sortida d'edifici
Evacuació amb restricció (1 sortida bloquejada): 216 persones per sortida d'edifici
Qualsevol sala que tingui més de 100 persones d’ocupació te un mínim de dos sortides. La longitud dels
recorreguts d’evacuació no excedeix en cap d’ells de 50 metres, tal com marca la CTE-DB-SI.
Hi haurà a sobre de cada porta una senyal indicant la sortida segons norma UNE 23.033, així com una
llum d’emergència per il·luminar la evacuació.
1.5.7

Il·luminació de les mesures d’evacuació

Hi ha il·luminació en suficient en tot recorregut d’evacuació i en tot els punts on hi ha elements de
protecció d’incendis, tal com es justifica amb l’annex AN4 en quant a la il·luminació d’emergència, tal com
obliga el REBT, i més específicament la norma UNE EN 1838 Enllumenat d’emergència.
Hi ha lluminàries d’emergència de 200 lúmens tipus Legrand C3, per aconseguir:
x
1 lux en tot recorregut d’evacuació
x
5 lux en els punts de seguretat
x
0.5 lux en la sala
x
Uniformitat 1/40
Per tant s’han instal·lat lluminàries d’emergència a prop dels extintors, dels cartells de sortida, i repartides
en el recorregut d’evacuació, sobretot en els canvis de direcció, i repartides pel local per aconseguir
aquesta uniformitat d’il·luminació.
També s’ha fet un esment en quant a la il·luminació general del local en el que es descriu el tipus
d’il·luminació del local, així com per justificar el compliment del CTE SU4 Seguretat en front al risc per
causa d’il·luminació inadequada.

En l’edifici de Can Ramis hi ha tres sortides de planta, la que dona al vestíbul que només arriba fins a la
planta primera; la que dona a les exposicions temporals; i una tercera que dona al pati exterior. A l’edifici
de la radio tenim una única escala que servirà per evacuar a tot el personal que hi hagi a la planta
primera.

A totes les portes d’accés a qualsevol estança on hi pugui haver personal que no coneguin el local hi ha
llums d’emergències.

En total tenim quatre sortides d’emergència, tres que donen a la Plaça de la vila i una que dona al carrer
Sant Josep, aquesta darrera sempre romandrà oberta mentre hi hagi personal en tot edifici, és per això
que te una porta que obre cap endins. Les altres portes obren en el sentit de l’evacuació.

1.6.8

En total tenim 9,80 metres de sortides d’evacuació, molt superior a 3,24 metres exigibles per normativa
(P/200). A continuació es detalla la comprovació de l’evacuació, considerant les sortides alternatives, i
considerant que una de les sortides pugui estar bloquejada:
SORTIDES PLANTA SEGONA
Ocupació de planta: 104 persones
Nombre de sortides de planta: 2 escales

1.6

Requisits constructius

En l’annex A2 es poden veure les taules dels requisits de resistència al foc pels elements constructius
que marca la CTE-DB-SI, però els requisits estructurals més significatius són els següents per a ús
administratiu amb una alçada d’evacuació menor de 15m:
x
1.6.9

Evacuació sense restricció: 52 persones per sortida de planta
Evacuació amb restricció (1 sortida bloquejada): 104 persones per sortida de planta
SORTIDES PLANTA PRIMERA
Ocupació de plantes (segona+primera): 277 persones (104+173)
Nombre de sortides de planta: 3 escales
Evacuació sense restricció: 93 persones per sortida de planta
Evacuació amb restricció (1 sortida bloquejada): 139 persones per sortida de planta
SORTIDES PLANTA BAIXA (SORTIDES D'EDIFICI)
Ocupació de plantes (segona+primera+baixa+radio+sala): 648 persones (104+173+102+25+244)
Nombre de sortides d'edifici: 4 sortides
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Estructura

Estructura general (ús pública concurrència): R90
Requisits de resistència al foc

Els requisits de resistència al foc més significatius per a un ús administratiu amb un sector d’incendi
sobre rasant amb alçada d’evacuació menor a 15m són:
x Paret i sostre que separen sectors d’incendi (ús pública concurrència): EI90
x Paret i sostre on hi hagi el quadres de distribució: EI90
x Pas instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis:EI90
I les condiciones exigibles als materials per a zones ocupables són els següents:
x Parets i sostres: C-s2,d0
x Terra: EFL
En quant a la façana principal de Can Ramis s’ha de justificar que no es pot complir amb el que diu el
CTE-DB-SI2 punt 1.3 sobre la franja de separació d’un metre a altres sectors d’incendi, degut a que es
tracta d’un edifici protegit patrimonialment tal com es pot comprovar en l’annex A11.8 d’aquest projecte.
Igualment s’ha d’aclarir que és l’únic punt que no es pot complir amb el CTE-DB-SI.
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Rehabilitació de l’equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4

1.7

Rehabilitació de l’equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4
1.7.14 Il·luminació d’emergència

Instal·lació contra incendis

1.7.10 Extintors
Els extintors es col·locaran a una distancia màxima del terra de 1.7 metres i la distancia màxima des de
qualsevol punt a un d’ells serà de 15 metres (veure plànol P02).
Els agents extintors utilitzats són:
Pols ABC per als extintors manuals de 6Kg.
CO2 per a l’ extintors dels quadres elèctrics.

La il·luminació d’emergència és suficient.
x Les lluminàries escollides són les Hydra C3 200 lum 1h combinades de la marca Daisa o similars.
x Hi ha il·luminació d’emergència en tota sortida que serveixi per evacuació, en qualsevol punt de
seguretat (on hi ha extintors i quadres de comandament d’iluminació), i al llarg de qualsevol
recorregut d’evacuació.
x A sobre de la porta de cada àrea hi ha una lluminària d’emergència per facilitar la sortida de cada
àrea, on hi pot accedir el públic.

1.7.11 Boques d’incendi equipades

1.7.15 Subministrament d’emergència d’electricitat

S’instal·laran boques d’incendi equipades en els edificis de pública concurrència si la superfície
construïda és més de 500m2, per tant s’instal·laran BIE a cada planta de l’edifici de Can Ramis i a la Sala
polivalent. A l’edifici de la Radio no caldrà instal·lació de BIE.

L’equipament sí disposa de generació d’emergència.

En un principi s’ha previst d’instal·lació d’una bomba per abastament de l’aigua contra incendis, però si la
companyia d’aigua garanteix el cabal i la pressió necessàries no caldrà aquest equipament com així
preveu el Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis (RD1942/1993).
S’haurà comprovar també que la pressió en la punta no sigui inferior a dos bars ni superior a cinc bars i,
si fos necessari, es disposarà de reductors de pressió.

CÀLCUL HIDRÀULIC: XARXA DE BOQUES D'INCENDI EQUIPADES (BIE)

x

Segons la ITC-BT-28, s’ha de preveure un subministre de socor del 15% de la potència
contractada, en aquest cas, inicialment s’ha previst una doble escomesa, una pel total de la
potència contractada i una altre pel subministre de socor.

1.7.16 Sistemes interns d’avís i sistema detecció
Sí es disposa d’una alarma, i d’un sistema de detecció d’incendis en la part de Can Ramis, ja que
segons la CTE-DB-SI per a edificis amb ocupació de més de 500 persones i més de 2000m2. Per tant
s’instal·larà detectors iònics de fum en totes les sales, en la planta baixa hi haurà la central de detecció i
el sistema intern d’avís, que serà apte per emetre missatges per megafonia. Hi haurà també polsadors
d’alarma en la part de Can Ramis cada 20 metres, i per tant un a cada planta.

x Simultaneïtat per a boques d'incendi equipades (BIE): 2
x Grup de pressió: 1, Planta baixa.

1.7.17 Altres instal·lacions

x Diàmetre Col·lectors: 2"

D’acord amb la CTE-DB-SI aquest projecte no requereix hidrant a la via pública ja que la suma total no
arriba als 5000m2. En qualsevol cas hi ha un hidrant a la Plaça de la Vila, que garanteix que cap punt de
la façana principal resti a menys de 100 metres de l’ hidrant.

x Pressió de sortida: 66.47 m.c.a.
x Cabal de sortida: 3.33 l/s

La situació de tots els elements de la instal·lació contra incendis es poden veure en els plànols adjunts.
BOQUES D'INCENDI EQUIPADES (BIE)
BIE
Planta
Pressió (m.c.a.) Cabdal (l/s) Distància al grup de pressió (m) Canonada
3 Planta baixa
59.69
1.67
49.12
1 1/4"
2 Planta baixa
61.56
1.67
35.10
1 1/4"
1
Planta 1
55.62
1.67
54.03
1 1/4"
1
Planta 2
52.00
1.67
57.60
1 1/4"

Es recorda que el manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis s’haurà d’efectuar tal
com estableix el vigent Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat per
RD1942/1993, de 5 de novembre. Per això caldrà disposar dels contractes de manteniment dels aparells
i les instal·lacions que ho requereixin amb empreses mantenidores autoritzades.
.

1.7.12 Instal·lació d’extracció de fums
L’equipament no disposa d’ instal·lació d’extracció de fums, ja que no és necessari, al tenir una ocupació
menor a 1000 persones.

1.7.13 Senyalització de perill i evacuació
La senyalització és suficient
x Es disposa de senyalització segons UNE 23.033 per a indicar la sortida d’evacuació i situació dels
aparells d’extinció d’incendis. La senyalització serà clara i no en excés per evitar confusions. També
hi haurà rètols indicant direcció de sentit d’evacuació.
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CTE

Paràmetres del DB SI per donar compliment a
les exigències de Seguretat en cas d’Incendi

RH p

RH p

SI

SI

SI 1 Propagació interior (continuació)
Ref. del projecte REHABILITACIÓ DE L'EQUIPAMENT DE CAN RAMIS. FASES 3 I 4

SECTORS
D’INCENDI

ÀMBIT D’APLICACIÓ

(art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI)

Nova construcció

Ampliació

Reforma

- Es manté l’ús:

✔

Modificació

o S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi
una més gran adequació a les condicions del DB SI.

- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels
elements d’evacuació:

o El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.

- Afecta a elements constructius que suporten
les instal·lacions de protecció contra incendi:

o Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.

- En qualsevol cas:

o Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.

a) S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica).

c) Mitjançant referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.
(Els assaigs corresponents s’especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI)

CTE DB SI 1.1

LOCALS I ZONES
DE RISC ESPECIAL

CLASSIFICACIÓ
ÚS PREVIST

CLASSIFICACIÓ
segons superfície construïda, S i volum construït, V

RISC BAIX
Aparcament d 100 m2

RISC MIG

RISC ALT

En qualsevol cas

-

-

Magatzem de residus (escombraries)

5 < S  15 m2

15 < S  30 m2

S > 30 m2

Local de comptadors d’electricitat

En qualsevol cas

-

-

Sala de maquinària de ascensors

En qualsevol cas

-

-

Sales de calderes, amb potència útil
nominal P

70< P  200 kW

200 < P 600 kW

P > 600 kW

PARÀMETRES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

Sales de màquines
d’instal·lacions de climatització

En qualsevol cas

-

-

SI 1 Propagació interior

Magatzem de combustible sòlid
per a calefacció

-

En qualsevol cas

-

Canvi d’ús

- Afecta a una part de l’edifici:
- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a
qualsevol altre ús es transforma en habitatge.

Solucions
adoptades
en projecte

SECTORS
D’INCENDI

o El DB SI s'aplica únicament a aquesta part, així com als elements
d'evacuació que la serveixen.

✔

o El DB SI s’aplica únicament a aquesta part. No cal aplicar-ho als
elements d’evacuació de l'edifici.

✔

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI
- Es proposen solucions diferents a les establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.
* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part).

Centre de transformació,
Potència total, P d 2.520 kVA

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ
SECTORS D’INCENDI

directament amb zones d’aparcament)

(1)

50 < S  100 m

-

2

-

100 < S  500 m

2

S > 500 m2

6

- Cada sector té una superfície construïda, S  2.500 m2 (1)
- Separació entre habitatges o amb zones comunes  EI 60.

Trasters o magatzems

Aparcament S  100 m2

- Es compartimenta com a local de risc baix.

- Resistència al foc de l’estructura

R 90

✔

R 120

R 180

Aparcament S > 100 m2

- Es compartimenta com a sector independent.
- Comunicació a través de vestíbul d’independència.
- Veure fitxa SI- Aparcament.

- Resistència al foc de parets i
sostres compartimentadors

EI 90

✔

EI 120

EI 180

Establiments d’ús Administratiu, Docent o
Residencial Públic, S  500 m2

- Cada establiment és sector d’incendi.
- Condicions segons l’ús.

Establiments d’ús Comercial o Pública
Concurrència de qualsevol superfície

- Cada establiment és sector d’incendi.
- Condicions segons l’ús.

Escales i ascensors que serveixin a sectors
d’incendi diferents

- Compartimentats amb elements constructius de resistència
al foc no inferior a la dels sectors d’incendi.

Residencial Habitatge

- Vestíbul d’independència

fins a alguna sortida del local (computa en
la longitud total fins a la sortida de planta)

- Reacció al foc dels materials
(1)

Es pot duplicar si l’edifici disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica i l’altura d’evacuació h < 80 m.
( E: Integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic)

ÚS DEL SECTOR

compartimentadors
de sectors d’incendi

RESISTÈNCIA AL FOC
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h

Sector sota rasant
h t 1,50 m

PARETS I
SOSTRES

15< h d 28m

EI 120

EI 60

EI 90

EI 120

Administratiu, Docent i
Residencial Públic S >500 m2

EI 120

EI 60

EI 90

EI 120

EI 120
EI 180, h>28 m

EI 90

EI 120

EI 180

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

Comercial,
Pública Concurrència
Aparcament S > 100 m2

ESPAIS OCULTS
I PASSOS
INSTAL·LACIONS

Sí

✔

2 x EI2 45-C5

Obren cap a l’interior
del vestíbul d’indep.

Obren cap a l’interior
del vestíbul d’indep.

✔

d 25 m

d 25 m

d 31 m si disposa
d’extinció automàtica

d 31 m si disposa
d’extinció automàtica

- Parets i sostres: B-s1,d0

✔

- Terres: BFL-s1

✔

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)
Compartimentació
dels espais ocults:

a) Es mantindrà la dels espais ocupables en els espais ocults, o bé,
b) Es compartimentaran els
espais ocults respecte dels
espais ocupables:

h > 28 m

Residencial Habitatge

d 25 m
d 31 m si disposa
d’extinció automàtica

Sí
2 x EI2 30-C5

Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document DT-8 “Trasters en aparcaments” de la TINSCI, Taula per a la
Interpretació de la Normativa de Seguretat en cas d’Incendi.

Sector sobre rasant
h d 15 m

EI2 45-C5

- Recorregut d’evacuació màxim

CTE DB SI 1.2

ELEMENTS

-

- Portes de pas

✔
C+R

a) Portes de l’ascensor E 30, o bé
b) Un vestíbul d’independència en cada accés. Sempre en l’accés
a un local d’ús Aparcament o a un local de risc especial.

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t

- Si la càrrega de foc del conjunt és  3 x 10 MJ o s’aplicarà el RSCIEI

CONDICIONS

- Ascensors als que no s’accedeix des d’una escala protegida:

CTE DB SI 1.1

✔

En qualsevol cas

Trasters (inclosos els que comuniquen

CONDICIONS
segons l’ús i superfície construïda del sector, S

(1)

✔

b) Mitjançant referència a la classe de resistència al foc que apareix en el marcatge CE dels elements constructius
que en disposin.

✔

Rehabilitació

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC

- tancaments: EI t,
- registres de manteniment: EI t/2
sent t, el temps de resistència al foc dels
espais ocupables

c) En qualsevol cas, en canalitzacions verticals no estanques: es limitarà
els seu desenvolupament vertical a tres plantes i a 10 m.

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.)
✔

EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret
PORTES DE PAS a) Comunicació directa o
b) Amb vestíbul d’independència o EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret
versió 1 desembre 2006 - Oficina Consultora Tècnica COAC

Quan travessen elements
compartimentadors d’incendi
CTE DB SI 1.3

✔
1/12

a) Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé,
b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència
al foc, EI t, que l’element travessat.

Ref. del projecte: REHABILITACIÓ DE L'EQUIPAMENT DE CAN RAMIS. FASES 3 I 4

versió 1 desembre 2006 - Oficina Consultora Tècnica COAC

✔

2/12
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SI 1 Propagació interior (continuació)
REACCIÓ AL FOC

FAÇANES

SITUACIÓ DE L’ELEMENT

REVESTIMENTS
De sostres i parets

(1)

De terres
EFL

✔

Passadissos i escales protegits

B-s1,d0

✔

CFL-s1

✔

Locals de risc especial

B-s1,d0

Espais ocults no estancs

Franja d’1 m  EI 60 que es pot reduir en la
dimensió de l’element sobresortint en la trobada entre
el forjat separador de sectors diferents i la façana amb
element sobresortint:

✔

separador de sectors diferents i la façana:

BFL-s1

✔

B-s3,d0

(patinets, cel-rasos, terres elevats, etc.)

(5)

- Entre una zona de risc especial alt i d’altres zones més altes de l’edifici

Franja d’1 m  EI 60 en la trobada entre el forjat

✔

(4)

✔

(2)

C-s2,d0

(3)

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL
- Entre dos sectors d’incendi

(2) (3)

Zones ocupables (4)
excepte l’interior de l’habitatge

(2)

SI

SI 2 Propagació exterior (continuació)

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

(1)

RH p

SI

BFL-s2

✔

(5)

Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres.
Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc.
Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa t EI 30 .
Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.
Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Components de les instal·lacions:
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.

- Es regulen per la seva reglamentació específica (REBT 2002)
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les derivacions
individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissíó i opacitat reduïda

✔

REACCIÓ AL FOC

ELEMENTS TÈXTILS DE COBRIMENT
Carpes, tendalls, altres:

Classe de
reacció al foc

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC
a) S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 per alguns materials.

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior: B-s3 d2.
- Materials col·locats a les superfícies interiors de cambres ventilades: B-s3 d2.

CTE DB SI 2.1

b) Mitjançant referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin.
CTE DB SI 1.4

COBERTES

RESISTÈNCIA AL FOC

c) Mitjançant referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.
(Els assaigs corresponents s’especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI)

SI 2 Propagació exterior
RESISTÈNCIA AL FOC  EI 120

FAÇANES

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL
✔

- Entre dos sectors d’incendi

Franja t EI 60 i t 0,50 m,

✔

Franja t EI 60 i t 1 m

Perllongar 0,60 m la mitgera o

en la trobada entre la paret
compartimentadora de dos sectors
d’incendi i la coberta:

element compartimentador entre
dos edificis o sectors:

D

es garantirà una distància horitzontal d, en funció de l’angle, D,
que forma els plans exteriors de la façana.

d, en m

Façanes a 90º

_
>0,50 m

alt i d’altres zones de l’edifici

Franja EI 60

_
>0,50
m

EI t

_ m
>1

Coberta

Coberta

_
>0,6
m

Coberta

EI 120

- Cap a una escala o passadís protegit

alt i d’altres zones de l’edifici

Separació entre els punts de les façanes < EI 60:

Façanes enfrontades

✔

Franja EI 60

- Entre una zona de risc especial

- Entre una zona de risc especial

- Entre dos edificis

mesurada des de l’edifici adjacent en
la trobada de mitgera entre dos
edificis i la coberta:

MITGERES

- Entre dos edificis

- Qualsevol façana el començament de la qual sigui accessible al públic
(bé des de la rasant del carrer o bé des d’una coberta)

- Façana d’altura > 18 m

- M-2, segons norma UNE 23727:1990

des d’altres zones de l’edifici
0º

45º

60º

90º

135º

180º

3,00

2,75

2,50

2,00

1,25

0,50

Façanes a 180 º

Edifici 1

✔

Edifici 2

Sector 1

Sector 2

Local de risc alt

Local de risc alt

Sector 2

Sector 1

Paret EI t

Mitgera EI 120

Paret EI t
Mitgera EI 120

SECCIÓ

SECCIÓ

SECCIÓ

✔

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:

Façanes a 45º

Façanes a 60º

Façanes a 135º

d (m)

t 2,50

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0

h (m)

0

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

5,00

Sent,
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60.
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60.

REACCIÓ AL FOC
CTE DB SI 2.1

Classe de
reacció al foc
CTE DB SI 2.2
Ref. del projecte: REHABILITACIÓ DE L'EQUIPAMENT DE CAN RAMIS. FASES 3 I 4
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- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior o que estiguin situats en la cara
superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1).
- Lluernaris, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació, ventilació o extracció de fum:
BROOF (t1).

Ref. del projecte: REHABILITACIÓ DE L'EQUIPAMENT DE CAN RAMIS. FASES 3 I 4
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NOMBRE DE
SORTIDES I
LONGITUD DELS
RECORREGUTS
D’EVACUACIÓ

SI 3 Evacuació d’ocupants
CONFIGURACIÓ
DE L’EDIFICI

ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h
- h descendent =
(1)

7,86

m

h ascendent (1) =

7,86

m

No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuació ascendent > 4 m, excepte si es tracta de zones
d’ocupació nul·la o d’ús aparcament. Aquesta limitació no s’aplica a la primera planta sota rasant.

SORTIDES DE PLANTA

RH p

SI
NOMBRE DE
SORTIDES EXISTENTS

CONDICIONS

Una única sortida
de planta:

- Ocupació:

 100 persones
 50 persones: si han de salvar una altura
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta

- Longitud del recorregut d’evacuació:

 25 m, en general

- Condueix a una planta de sortida de l'edifici
- Té un ull o forat central amb una àrea en planta  1,30 m².

✔

* No es considera sortida de planta si la planta està comunicada amb altres
per forats diferents dels de l’escala.
* L’OMCPI/96 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.

b) Porta d'accés
a una escala protegida que:

- Té capacitat suficient
- Condueix a una sortida d'edifici.

c) Porta d'accés
a un vestíbul d'independència
d’escala especialment protegida:

- Té capacitat suficient.
- Condueix a una sortida d'edifici.

d) Una sortida d’edifici que:

- Comunica amb un espai exterior segur.

Més d’una sortida
de planta:

Més d’una sortida
d’edifici:

✔

SORTIDA D’EDIFICI
- Porta o forat
a un espai exterior segur:

- Condicions generals:

- Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat

✔

- Permet l’accés dels bombers i dels mitjans
d’ajuda als ocupants.

✔

CTE DB SI 3.3

DIMENSIONAMENT
DELS ELEMENTS
D’EVACUACIÓ

- Altura d’evacuació descendent:

 28 m

(2)

- Longitud del recorregut d’evacuació:

 35 m

(1)

✔

- Longitud fins a un punt des del que
existeixin, com a mínim, dos
recorreguts alternatius:

 25 m

(1)

✔

- Ocupació de l’edifici:

> 500 persones

La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica.

(2)

Al menys dues sortides de planta conduiran a dues escales diferents

TIPUS D’ELEMENT

DIMENSIONAMENT

Portes i passos:

A t P / 200

VALOR MÍNIM

✔

Passadissos i rampes:

- Superfície útil S t 0,5 P m²; - Radi d 0,1 P m

ÚS PREVIST DELS ESTABLIMENTS
integrats en un edifici d’habitatges

Escales no
protegides per
a evacuació:

Comercial i Pública Concurrència
de qualsevol superfície

ÚS PREVIST

- Sortides d’ús habitual
i recorreguts de
l’establiment fins a
l’espai exterior segur:

A=
As =
h=
P=
E=

- Independents de las zones comunes del edifici
i compartimentats com l’establiment.
- Amb vestíbul d’independència poden servir com
a sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici.

- Sortides d’emergència - Independents de las zones comunes del edifici
i compartimentades com l’establiment.
de l’establiment:

ZONA, TIPUS
D’ACTIVITAT

DENSITAT
D’OCUPACIÓ

SUPERFÍCIE
ÚTIL

S=

m2 sup. útil/ persona

m2

Nº de persones, P
Sup. útil/ densitat

Plantes d’habitatge

20

✔

100,00

5

Administratiu < 500 m2
integrat en edifici d’habitatges

Plantes o zones d’oficina

10

✔

250,00

25

Docent < 500 m2
integrat en edifici d’habitatges

Conjunt de la planta o de l’edifici

20

0,00

0

Zones d’allotjament

20

0,00

0

Aparcament d 100 m2

Aparcament

40

0,00

0

Ocupació ocasional o a
efectes de manteniment

Trasters dels habitatges, locals
d’instal·lacions, sales màquines,
material de neteja, etc.

Ocupació
nul·la
TOTAL EDIFICI

Ref. del projecte: REHABILITACIÓ DE L'EQUIPAMENT DE CAN RAMIS. FASES 3 I 4

✔

✔

1,00 m

✔

✔

A t P / 160

ascendent

A t P / (160-10h)

0,80 m, en escales d 10 pers. usuaris habituals

E  3 S + 160 AS

1,20 m, en ús docent

Passos,
passadissos
i rampes

A t P / 600

Escales

A t P / 480

✔

1,00 m, en general

✔

1,00 m
1,00 m

CTE DB SI 3.4

PROTECCIÓ
DE LES ESCALES

En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat
dels elements d’evacuació: en funció de l’ocupació, distribució d’ocupants fins a les sortides, simultaneïtats,
hipòtesi de bloqueig, capacitat de les sortides i escales, etc.

CTE DB SI 3.5

30
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CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE L’ESCALA

EVACUACIÓ

(1)

segons l’altura de evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P

No protegida (2)

Protegida

Especialment protegida

Descendent

h  14 m

h  28 m

En qualsevol cas

Ascendent

h  2,80 m
h  6,00 m i P  100 pers.

En qualsevol cas

En qualsevol cas

(1)

Quan un establiment contingut en un edifici d’ús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d’incendi (segons SI 1), i
comparteix l’escala amb els habitatges, les condicions exigibles a l’escala són les corresponents a l’ús de l’establiment.

(2)

Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents però l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi de la que s’admet per les
escales no protegides, només han d’estar compartimentades respecte d’aquest sectors amb elements constructius de resistència
a l foc no inferior a la dels sectors d’incendi.

-

350,00

Amplada de l’element, [m]
Amplada de l’escala protegida en el seu desembarcament en la planta de sortida de l’edifici, [m]
Altura de evacuació ascendent, [m]
Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona.
Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una de
las plantes, amb la hipòtesi més desfavorable;
Superfície útil del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones.
Inclou la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis.

JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ

OCUPACIÓ

Residencial habitatge

integrat en edifici d’habitatges

✔

Sent,

- Amb vestíbul d’independència si comuniquen
amb un element comú d’evacuació de l’edifici.

Residencial Públic< 500 m2

CTE DB SI 3

Zones a l’aire
lliure:

COMPATIBILITAT DE L’ELEMENT D’EVACUACIÓ

CTE DB SI 3

CÀLCUL DE
L’OCUPACIÓ

✔

0,60 m d A cada fulla en porta de 2 fulles d 1,20 m

descendent

Escales protegides:

- L d 60 m
- Amplada mínima: 1,80 m, si h d 8,00 m
3,00 m, si h > 8,00 m

Segons superfície construïda, S

Administratiu, Docent i
Residencial Públic de S > 1.500 m2 , i

✔

0,80 m d A porta d’una fulla d 1,20 m.

0,80 m en passadissos d 10 pers. usuaris habit.

- Dimensió més petita serà t 8 m i serà t suma
amplades de sortides de l’edifici a aquest espai

COMPATIBILITAT
DELS ELEMENTS
D’EVACUACIÓ

A t P / 200

✔

sent P, el nombre d'ocupants
* Quan P  50 persones, no cal comprovar-ho.

- Recorregut entre les
sortides de l’edifici i
l’espai de maniobra:

0,80 m

A porta en planta baixa  0,80 x A escala proteg.

* Pot ser la coberta d’un altre edifici que sigui
estructuralment independent, sempre que
l’incendi no els pugui afectar simultàniament.

CTE DB SI A
D. 241/94 i OMCPI/96

✔

(1)

- No ha de tenir obstacles que puguin oposar-s’hi.

- Espai davant de
cada sortida
d'edifici:

(1)

 50 m si té sortida directa a l’espai exterior
segur i l’ocupació és d 25 persones.(1)

(Situades bé en la planta considerada o bé en una planta diferent)

a) Arrencada
d'una escala no protegida que:

SI

Ref. del projecte: REHABILITACIÓ DE L'EQUIPAMENT DE CAN RAMIS. FASES 3 I 4
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DISSENY DELS
ELEMENTS
D’EVACUACIÓ

RH p

SI

SI

PORTES
SI 3.6
SI 3.4

Sortida de planta o
sortida d’edifici i
per a > 50 persones

Ϫ Tipus:

✔

- Batents amb eix de gir vertical.
Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat del
que provingui l’evacuació, sense haver d’utilitzar una clau i
sense haver d’actuar en més d’un mecanisme:
(p.e. maneta o polsador segons UNE-EN 179:2003 VC1)

Ϫ Sentit d’obertura:

✔

DISSENY DELS
ELEMENTS
D’EVACUACIÓ

ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA
SI 3.4

- 1,00 m
- 0,80 m en escales d 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales
d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7 D. 259/2003 d’habitabilitat)

SU 2.4 Ϫ Traçat:

- Recinte destinat exclusivament a circulació.

SI A

- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament en planta de sortida de l'edifici.

✔

- En sentit d’evacuació si P > 200 persones.

Ϫ Compartimentació:

- No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m excepte en
sones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SU 2.1.2.

En general

Ϫ Amplada mínima:

Ϫ Amplada mínima:

- Vestíbuls d’independència en cadascun dels accessos des de cada planta.
- No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals continguts.

- 0,80 m
- 0,80 m d A porta d’una fulla d 1,20 m;
- 0,60 m d A cada fulla en porta de dues fulles d 1,20 m

✔

- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.
- Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.

PASSADISSOS
SI 3.4

Ϫ Amplada mínima:

- 1,00 m
- 0,80 m en passadissos d 10 persones que siguin usuaris habituals (1,00 m en espais
d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7 D. 259/2003 d’habitabilitat).

- No cal vestíbul d’independència en la planta de sortida de l’edifici si l’escala comunica
amb un sector de risc mínim.

✔
Ϫ Passos d’instal·lacions:
Ϫ Accessos en cada planta:

RAMPES
SI 3.4
SU 2.4

- Poden haver portes de registre EI 60 de patinets o de conductes per a instal·lacions.
- Dos, com a màxim,

- Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia.

✔

Ϫ Amplada mínima:

- 1,00 m

Ϫ Pendents, trams, replans

- Condicions segons DB SU 4.3

- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de
l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència.

Ϫ Passamans

- Condicions segons DB SU 4.3

- Poden obrir locals destinats a lavabo i neteja.
Ϫ Recorregut en la planta
de sortida de l’edifici:

ESCALA NO PROTEGIDA
SI 3.4

- Elements separadors EI 120.

Ϫ Amplada mínima:

SU 2.4
Ϫ Escala no protegida
compartimentada:

- 1,00 m
- 0,80 m en escales d 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales
d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7 D. 259/2003 d’habitabilitat)

✔

- d 15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència, o si no n'hi ha, des de la
porta del recinte de l'escala, fins a una sortida d'edifici.
- d 25 m (35 m, si n’hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.

Ϫ Ventilació (control de fum):

- Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a
la dels sectors d’incendi als que serveix.

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv  1 m² en cada planta.

- Superfície útil  50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida d'aire
(en conductes rectangulars la relació entre els costats més gran i menor serà  4)
- Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte.
- Situació de reixetes: en cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m
i sortida d'aire enfrontada i a una altura > 1,80 m.

Ϫ Esglaons, trams, replans:
- Condicions segons DB SU 4.2
Ϫ Passamans:
Ϫ Ventilació:

- No hi ha requisits de seguretat en cas d’incendi.
- Condicions d’habitabilitat: si es desenvolupen en més d’una planta, la planta baixa i
planta última tindran una obertura S t 1 m2 apartat 2.2.8 del D. 259/2003.

c) Sistema de pressió diferencial conforme a prEN 12101-6.

ESCALA PROTEGIDA
SI A

Ϫ Amplada mínima:

SI 3.4
SU 2.4

Ϫ Esglaons, trams, replans:
- 1,00 m
- 0,80 m en escales d 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales
d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7 D. 259/2003 d’habitabilitat)

Ϫ Passamans:

- Recinte destinat exclusivament a circulació.
- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament en planta de sortida de l'edifici.

Ϫ Compartimentació:

- Elements separadors EI 120. Estructura R 30.
- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.

SI A

- Dos, com a màxim,

Ϫ S’assimila a escala
especialment protegida:

SI A

Ϫ Compatibilitat:
Ϫ Compartimentació:

- Han de reunir totes les condicions d’escala protegida, però
- No cal disposar de vestíbuls d'independència en els seus accessos.

- Els vestíbuls d'independència de les escales especialment protegides no podran ser-ho
simultàniament de locals de risc especial.
- Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos sectors o zones.
- Únicament pot comunicar amb les zones a independitzar o amb lavabos de planta.
- Parets EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5.
- Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.

- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de
l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència.
- Poden obrir locals destinats a lavabo i neteja.

Ϫ Distància entre portes:

- d 15 m, des de la porta de sortida del recinte de l'escala fins a una sortida d'edifici.

- Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment
Ϫ Ventilació del vestíbul
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:
d’independència d’escales
especialment protegides
a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior
(control de fum):
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire
c) Sistema de pressió diferencial

- d 25 m (35 m si n’hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.

Ϫ Ventilació (control de fum): a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv  1 m² en cada planta.

(1)

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu, que compleixin:
- Superfície útil  50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida d'aire
(en conductes rectangulars la relació entre els costats més gran i menor serà  4)
- Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte.
- Situació de reixetes: en cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m
i sortida d'aire enfrontada a una altura >1,80 m.

(1)

-  0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.

Les obertures poden donar a espai públic o pati de ventilació segons normativa d’habitabilitat i/o urbanística.
Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment
protegides” de la TINSCI, Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat en cas d’Incendi.

SENYALITZACIÓ I
ENLLUMENAT DE
RECORREGUTS

c) Sistema de pressió diferencial conforme a prEN 12101-6.
Ϫ Esglaons, trams, replans:

sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA

- amb portes EI2 60 C5 i
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia.

Ϫ Recorregut en la planta
de sortida de l’edifici:

- Forats permanentment oberts a l'exterior que, en cada planta, tenen una superfície
S t 5A m2,

- Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.

Ϫ Accessos en cada planta:

Ϫ Obertures:

- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han
d'admetre el traçat d'un cercle inscrit de 15 m de diàmetre.

- No cal compartimentar l’escala en la planta de sortida de l’edifici si comunica amb un
sector de risc mínim.
- Portes de registre EI 60 de patinets o de conductes per a instal·lacions.

- Condicions segons DB SU 4.2.

ESCALA OBERTA A L’EXTERIOR

Ϫ Traçat:

Ϫ Passos d’instal·lacions:

(1)

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin:

- Condicions segons DB SU 4.2

- Senyalització

- No és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.

- Enllumenat d’emergència
segons DB SU 4.2.1

- Qualsevol recorregut d’evacuació
- Recintes > 100 persones

✔

Ϫ Passamans:
Ref. del projecte: REHABILITACIÓ DE L'EQUIPAMENT DE CAN RAMIS. FASES 3 I 4
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SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi
DOTACIÓ

INSTAL·LACIONS

- Eficàcia: 21A – 113B
- Ubicació: en cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació
- Col·locació: 1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI

En qualsevol cas

Locals i zones de risc
especial segons SI 1
(per exemple: trasters,
locals d’instal·lacions,
aparcaments  100 m2 )

✔

- Eficàcia: 21A – 113B
- Col·locació: 1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI
- Ubicació a
l’exterior del local:

- un proper a la porta d’accés que podrà servir a
diversos locals o zones.

- Ubicació a
l’interior del local:

- de risc especial alt: L d 10 m, des de qualsevol
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior.

CONDICIONS
D’APROXIMACIÓ
I ENTORN ALS
EDIFICIS

Columna seca

Hidrants exteriors

- Tipus: BIE 25 mm
Locals i zones de risc
especial alt segons SI 1 - Ubicació: A  5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància
 25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera.
(degut a matèries sòlides)
- Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra.

VIAL D’APROXIMACIÓ ALS ESPAIS DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuació h > 9 m
Ϫ Altura lliure mínima o de gàlib:

- 4,50 m

Ϫ Amplada lliure mínima - en general:

- 3,50 m
* 6,00 m en carrers d’amplada total > 12 m

Ϫ Edificis h > 9 m
* Qualsevol edifici

- de risc especial mig o baix: L d 15 m, des de
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior.

Boques d’incendi

- en trams corbats:
* Pendent màxim:

- 15 %

Ϫ Capacitat portant:

- 20 kN/m2

ESPAI DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuació h > 9 m
(Ha de permetre l’accés dels bombers a la façana a través de l’autoescala del vehicle de bombers)

✔

- Al llarg de la façana o de les façanes on es troben els
accessos principals de l’edifici (* façana accessible).

- Presa d’aigua en façana
- Columna ascendent situada en caixa d’escala
- Sortides en planta: En plantes parells fins a la vuitena i
en totes les plantes a partir d’aquesta.
- Col·locació:- Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra.

Ϫ Altura lliure mínima o de gàlib:

- La de l’edifici.

Ϫ Amplada lliure mínima:

- 5,00 m

Ϫ En vials d’accés sense sortida:

- Si el vial té més de 20 m, hi ha espai suficient per a la
maniobra dels vehicles d’extinció. (Cul de sac:12,50 m de radi)

En qualsevol cas

- Un hidrant d’incendi a la via pública a d 100 m de qualsevol punt de la
façana accessible, segons el D. 241/94.
- Aquest hidrants compten per cobrir la dotació exigida pel DB SI 4.

* En edificis amb façanes amb passeres o
balcons:

h descendent > 28 m

- 1 cada 10.000 m2 o fracció

- A cada planta es garantiran punts d’accés a la passera o
balcó a  20 m dels accessos a l’interior de l’edifici.
- Si l’espai de maniobra es fa en cul de sac, té:
amplada lliure  7 m i amplada total  10 m.

h ascendent > 6 m

- 1 cada 10.000 m2 o fracció

5.000 d S d 10.000 m2

-1

S > 10.000 m

- Ubicació:

2

Ϫ Separació màxima del vehicle de bombers
a la façana:
(des de l’eix del vehicle al pla de la façana)

- 1 més cada 10.000 m addicionals o fracció

SENYALITZACIÓ

Separació màxima a façana
SI 5

* D 241/94

h d 15 m

23 m

* 15 m

15 m < h d 20 m

18 m

* 15 m

h > 20 m

10 m

* 10 m

Extinció automàtica

h > 80 m

Detecció i alarma

h > 50 m

- Detectors i dispositius d’alarma en zones comunes, com a mínim

h > 35 m

- Capacitat de càrrega:

630 Kg

Ϫ Distància màxima fins a qualsevol accés
principal de l’edifici:

- 30 m

Ascensor
d’emergència

- Cabina:

1,40 m2

Ϫ Pendent màxima:

- 10 %

- Amplada de portes:

0,80 m
Permet realitzar tot el recorregut en 60 s.

Ϫ Resistència al punxonament:

- 10 tones sobre un cercle de  20 cm.

- Velocitat:
- Accionament:

Polsador situat a la planta d’accés a l’edifici,
al costat dels comandaments de l’ascensor i
amb la inscripció “Ús exclusiu de bombers”

Ϫ Accessibilitat:

- L’espai de maniobra es mantindrà: lliure de mobiliari urbà,
arbrat, jardins, fitons o d’altres obstacles.
- S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que
puguin interferir en l’accés dels bombers a la façana amb
escales o plataformes.

Ϫ Accés al punt de connexió a la columna
seca de l’edifici, si n’hi ha:

- L  18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig.
- El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig

* Accés als hidrants d’incendi situats a la via
pública:

- Hidrant a  100 m de qualsevol punt de la façana accessible ✔

- Font pròpia d’energia:

CTE DB SI 4.1

CTE DB SI 4.1

Altura d’evacuació de
l’edifici, h

2

✔

Permet que baixi a la planta d’accés i que
es maniobri exclusivament des de la cabina.

DISSENY,
EXECUCIÓ,
POSTA EN
FUNCIONAMENT
I MANTENIMENT

- 7,20 m, delimitada pel traçat d’una corona circular que
tingui radis mínims de 5,30 m i 12,50 m

Ϫ Situació:

h > 24 m

SI

SI 5 Intervenció de bombers i Decret 241/94 “Condicionants urbanístics i de protecció contra
incendi complementaris de la NBE-CPI/91”, si estableix condicions més exigents (*)

CONDICIONS

segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i
la superfície construïda, S.

Extintors portàtils

RH p

SI

Autonomia d’una hora.

- “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions complementàries
i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació: es complimentaran en les instal·lacions de
protecció contra incendis, així com en llurs materials, components i equips.

✔

* VIAL D’APROXIMACIÓ I ESPAI DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuació h  9 m

- Certificat de l’empresa instal·ladora (Art. 18 del RIPCI): cal presentar-lo davant l’òrgan competent de la
Comunitat Autònoma per a la posta en funcionament de les instal·lacions.

(Ha de permetre l’accés dels bombers a la façana mitjançant escales manuals)

* Situació:

ÀMBIT
- Extintors

✔

- Boques d’incendi

✔

- Polsadors manuals

✔

- Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció

✔

- Normativa

- Senyalització en general: UNE 23033-1
- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23025-4: 1999

✔

- Visibilitat

- Els senyals seran visibles inclòs si falla l’enllumenat normal.
* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SU 4.

✔

Instal·lacions de protecció contra
incendis d’utilització manual:

CONDICIONS

CTE DB SI 4.2
Ref. del projecte: REHABILITACIÓ DE L'EQUIPAMENT DE CAN RAMIS. FASES 3 I 4
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- Al llarg de la façana accessible.

* Altura lliure mínima o de gàlib:

- 3,70 m

* Amplada lliure mínima - en general:

- 3,00 m
- 4,00 m davant de les façanes accessibles i en > 10 m.
- 6,00 m en carrers d’amplada total > 12 m

- en trams corbats:

CTE DB SI 5.1.1 I 5.1.2
i D 241/94

- 7,20 m, delimitada pel traçat d’una corona circular que
tingui radis mínims de 5,30 m i 12,50 m

* Pendent màxim:

- 15 %

✔

* Capacitat portant:

- 20 kN/m2

✔

Ref. del projecte: REHABILITACIÓ DE L'EQUIPAMENT DE CAN RAMIS. FASES 3 I 4
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CONDICIONS
D’APROXIMACIÓ
I ENTORN
DELS EDIFICIS

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS
Ϫ Franja de separació:

ELEMENTS
ESTRUCTURALS
PRINCIPALS
Forjats, bigues i suports de
plantes i de cobertes que
no tinguin consideració de
lleugeres a efectes de SI 6.
Inclou l’estructura d’escales
no protegides quan siguin
recorregut d’evacuació.

b) Accés únic en cul de sac (si no és possible l’opció anterior):
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra.
* En edificis h d 9 m, és suficient que l’amplada del vial sigui t 5 m.

CTE DB SI 5.1.2
i D 241/94

EDIFICI, R t

* FAÇANA ACCESSIBLE
Ϫ Edificis h > 9 m
* Qualsevol edifici

CTE DB SI 5.2
i D 241/94

* Nombre de façanes accessibles:

- Una, com a mínim, en qualsevol edifici

Ϫ Accessos principals a l’edifici:
Ϫ Forats per a
l’accés dels
bombers

h t 1,50 m

R 90

R 120

Administratiu, Docent i Residencial Públic

R 120

R 60

R 90

R 120

R 120
R 180, si h >28 m

R 90

R 120

R 180

R 120

R 120

R 120

R 120

Aparcament

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t

- Separació d 25 m entre eixos de dos forats consecutius.

ÚS DEL LOCAL O ZONA

- Ampit:

- Altura d 1,20 m

- Dimensions:

- Amplada  0,80 m; - Altura  1,20 m

- Accessibilitat:

- No s’hi instal·laran elements que impedeixin o dificultin l’accés a l’interior de
l’edifici a través d’aquests forats.

* Identificació:

h > 28 m

R 60

- A cada planta pis

- Fàcilment identificables pels bombers o estar senyalitzats

15< hd 28 m

R 120

- Obren a l’espai de maniobra.

- Fàcilment operables amb utensilis de bombers tant per l’exterior com per
l’interior.

Plantes sobre rasant
h d 15 m

Residencial Habitatge

- Ubicació:

* Operabilitat:

RESISTÈNCIA AL FOC
segons ús i altura d’evacuació de l’edifici, h

Comercial i Pública Concurrència

ACCESSIBILITAT
PER FAÇANA

(R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts)

ÚS DEL SECTOR
Plantes sota rasant

a) Dues vies d’accés alternatives (preferentment):
Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.

Ϫ Vies d’accés:

SI

SI 6 Resistència al foc de l’estructura

- Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui
propagar un incendi de l’àrea forestal.
* Massa forestal aclarida i branques baixes esporgades.
- Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja.
* En edificis h d 9 m, no s’exigeix aquest vial perimetral.

Ϫ Edificis h > 9 m
* Qualsevol edifici
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SI

Local o zona de risc especial d’incendi
(1)

RESISTÈNCIA AL FOC

(1)

segons classe de risc

baix

mig

alt

R 90

R 120

R 180

No serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici en la que es trobi.

COBERTES LLEUGERES, R t
CONDICIONS

RESISTÈNCIA AL FOC

- Càrrega permanent  1 kN/m2 (inclou encavallades, corretges i tancament)
- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants
R 30

- Altura de la coberta respecte de la rasant exterior  28 m
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni
comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi.

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t
ELEMENTS CONTINGUTS EN:

RESISTÈNCIA AL FOC

Escales protegides o passadissos protegits:

R 30

CTE DB SI 6.2

Escales especialment protegides:

No cal comprovar-la

ELEMENTS
ESTRUCTURALS
SECUNDARIS

CONDICIONS

RESISTÈNCIA AL FOC

a) Quan el seu col·lapse pugui ocasionar danys personals o comprometre l’estabilitat
global, l’evacuació o la compartimentació en sectors d’incendi serà:

La mateixa que els
elements principals

b) En altres casos:

No cal comprovar-la

Sobre llindes, altells o
entreplantes.
CTE DB SI 6.2

DETERMINACIÓ
DE LA
RESISTÈNCIA
AL FOC

VALORS A ASSOLIR DE RESISTÈNCIA AL FOC, R t
a) Valors establerts a les taules anteriors: indiquen el temps en minuts exigit de resistència al foc davant
l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura, o bé
b) Valors de temps equivalent d’exposició al foc: davant la corba normalitzada temps-temperatura que se
suposa que té un efecte igual a la d’un incendi real en el sector d’incendi considerat.
S’obté aplicant el procediment de l’Annex B del CTE DB SI a partir de les característiques geomètriques i
tèrmiques del sector i el valor de càrrega de foc. (No és habitual en edificis d’habitatges)

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t
a) S’adopten les classes de resistència al foc
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1)

- Annex C: Estructures de formigó armat
- Annex D: Estructures d’acer
- Annex E: Estructures de fusta
- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,
bloc formigó)

b) Mitjançant referència als resultats d’assaigs
emesos per laboratoris acreditats:
CTE DB SI 6.6 i
Annexes DB SI

Ref. del projecte: REHABILITACIÓ DE L'EQUIPAMENT DE CAN RAMIS. FASES 3 I 4
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(1)

- Assaigs especificats al RD 312/2005 de 18 de març i a les
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI.

Podeu consultar a www.oct-catalunya el Manual del DB SI on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de diferents
tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI.

Ref. del projecte: REHABILITACIÓ DE L'EQUIPAMENT DE CAN RAMIS. FASES 3 I 4
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CTE

Paràmetres del DB SU per donar compliment a les

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4

SU
2. E D I F I C I

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4

2.2. Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS

Contemplat en
projecte

(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant per a interiors com exteriors)

Ref. del projecte CAN RAMIS

CONDICIONS
GENERALS

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

1

ENVOLVENT (pell de l’edifici)

2

EDIFICI

Rehabilitació

✔

✔

Canvi d’ús



2.1

INTERIOR DE L’HABITATGE (Annex A “Terminologia” del DB SU s’especifica que és ús restringit)

2.2

ZONES COMUNES interiors i exteriors



Zones comunes interiors: zones de pas i circulació (passadissos, escales, rampes...), espais d’ús comú (sales, serveis
higiènics, etc.)
Zones comunes exteriors: Circulació exterior vinculada a l’accés i espais comuns de l’edifici]

3

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP

4

USOS
associats a
l’habitatge:

1

o Veure fitxa específica SU-8

4.1

Petits Recintes * trasters
* aparcament (Sc d 100m2)

4.2

APARCAMENT

Sc > 100m2 o Veure fitxa específica: Aparcament associat a habitatge, SU-7

4.3

PISCINA

o Veure fitxa específica SU-6

o Veure document annex

Contemplat en
projecte

ENVOLVENT (pell de l’edifici)

BARRERES DE
PROTECCIÓ,
Característiques

SU 1



✔

Ϫ ALTURA de les barreres - 'H d 0,55m o no cal barrera de protecció
(h), segons desnivell ('H)
- 0,55m < 'H d 6m o h t 0,90m (D. 259/2003 “Mínims d’Habitabilitat” fixa h t 0,95m)
a protegir:
- 'H > 6m o h t 1,10m
(1)

Ϫ CONFIGURACIÓ

i
* no són escalables
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (2)

Ϫ RESISTENCIA

* Habitatges o Resistiran una força horitzontal qk t 0,8 kN/m(3)

de les barreres de
protecció

✔
✔

✔

(3)

* Cobertes accessibles només per a conservació o força horitzontal qk t 0,8 kN/m

✔

* Cobertes transitables accessibles només privadament o força horitzontal qk t 1,6 kN/m(3)
* administratiu, trasters, locals comercials o Resistiran una força horitzontal qk t 0,8 kN/m(3)

SUPERFICIES DE
VIDRE EXTERIOR

SU 1

SU 2

Ϫ NETEJA
En vidres
transparents cal
garantir-la mitjançant:

Ϫ PROTECCIÓ A
IMPACTES

ELEMENTS
PRACTICABLES

SU 2

✔

✔

* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte (7) en funció del desnivell
('H) existent entre els dos costats
de la superfície de vidre:

'H < 0,55m o nivell 3 o ruptura segura

(8)

0,55m d 'H < 12m o nivell 2
'H > 12m o nivell 1

* Senyalització inferioro alçada: 0,85m ÷1,10m, i superior o alçada: 1,50m y1,70m, o bé

Ϫ SENYALITZACIÓ
Identificar les grans
superfícies de vidre, de les
zones comunes, que es
puguin confondre amb
portes i obertures,
mitjançant:

Ϫ PROTECCIÓ A
ENGANXADES

o bé
* neteja des de l’exterior (4), o bé
* neteja des de l’interior: - garantir l’accessibilitat de les superfícies de vidre exterior (5)
- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida
* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé

Identificar les àrees de risc
d’impacte -a les portes i
(6)
paraments fixes - i
protegir-les, mitjançant:

SU 2

* vidres practicables o fàcilment desmuntables que permetin la seva neteja des de l’interior,

* Disposició de muntants separats a una distància d 0,60m, o bé
* Col·locació d’un travesser a una alçada entre 0,85m i 1,10m

* Portes corredisses d’accionament manual o es garanteix distància t 0,20m a qualsevol element fix
* Elements d’obertura i tancament automàtic o disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies.

(1) Baranes no escalables: no existeixen punts de recolzament en una altura compresa entre 0,20m i 0,70m sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala
(2) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a d 0,05m de la línia
d’inclinació de l’escala
(3) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior
(4) Neteja de vidres des de l’exterior: per a vidres transparents situats a una altura > 6m o plataforma de manteniment o be punts fixes d’ancoratge a l’edifici per a treballs en
alçada
(5) Neteja de vidres des del interior: la superfície exterior de vidre transparent està compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable situat a una alçada
d 1,30m
(6)
(7)
(8)

Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea compresa entre el
nivell de terra i alçada 0,90m
Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano”
Ruptura segura segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano”
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Nova construcció

SU 1

Ϫ DESNIVELLS

* d 0,55m

o no cal barrera de protecció

✔

* > 0,55m

o PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, o bé

✔

o La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda

v.2

maig 2008

AMBIT D’APLICACIÓ

· passadissos,

SU 1

Ϫ BARRERES DE PROTECCIÓ * Altura (h),

- 0,55m < 'H d 6m o h t 0,90m (D. 259/2003 fixa h t 0,95m)
segons desnivell
- 'H > 6m o h t 1,10m
('H) que es
protegeix:
- 'H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m o h t 0,90m (h t 0,95m)

dels desnivells

· escales,
· rampes,

* Configuració:

· espais comuns,
· circulació exterior
vinculada a l’accés i
espais comuns de
l’edifici,

* Resistència:

* no són escalables (1) i
es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m(2)
- Circulació de persones: força horitzontal qk t 0,8 kN/m(3)
- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk t 1,6 kN/m(3)

SU 1

· etc.

✔

Ϫ CONDICIONS DELS
TERRES: caigudes

* No presenten discontinuïtats o irregularitats amb diferència de nivell superior a 6mm

✔

* Els desnivells d 50mm es resolen amb pendent d 25%

✔

* Les perforacions / forats dels terres són < al pas d’ una esfera del  < 15mm
(només en zones de circulació interior)

✔

* Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulació o alçada t 0,80m

SU 2

Ϫ CONFIGURACIÓ DELS
ESPAIS DE CIRCULACIÓ:
protecció a impactes

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes o altura de col·locació t 2,20m

✔

* Altura lliure de pas o t 2,20m; portes o t 2,00m (zones interiors)

✔

* Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells

✔

* Protecció dels elements sortints de les parets que no arrenquin del terra i que presentin
risc d’impacte o entre una altura de 0,15m i 2,20m poden sobresortir d 0,15m
* Passadissos d’amplada < 2,50m no són envaïts per l’obertura de les portes de pas
(excepte zones d’ocupació nul·la(10)) situades en el seus laterals (z. interior)
* Passadissos d’amplada  2,50m l’obertura de les portes de pas no ha d’envair
l’amplada mínima necessària per a les vies d’evacuació (z. interior)

SU 2

Ϫ SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes
(interior)
Identificar les àrees de risc
d’impacte –a les portes i
paraments fixes (6)- i protegir-les,
mitjançant:

SU 2

Ϫ SUPERFICIES DE VIDRE:
senyalització Identificar les

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte, o bé
* Resistir, sense trencar, un nivell
d’impacte(7) en funció del desnivell
('H) existent entre els dos costats
de la superfície de vidre:

'H < 0,55m o nivell 3 o ruptura forma segura(8)
0,55m d 'H < 12m o nivell 2
'H > 12m o nivell 1

* Senyalització inferioro altura: 0,85m ÷1,10m, i superior o altura: 1,50m y1,70m, o bé

* Disposició de muntants separats a una distància d 0,60m, o bé
grans superfícies de vidre que es
puguin confondre amb portes i
obertures, mitjançant: (interior) * Col·locació d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m

SU 2

* Portes de vaivé o disposaran elements translúcids o transparents entre 0,70m i 1,50m
Ϫ ELEMENTS
d'altura, com a mínim. (interior)
PRACTICABLES: protecció
a impactes i enganxades
* Portes corredisses d’accionament manual o es garanteix distància t 0,20m a
qualsevol element fix
* Elements d’obertura i tancament automàtic o disposaran dispositius adequats al
tipus d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies.

SU 3
SU 4

Ϫ RECINTES TANCATS:
immobilització
Ϫ IL·LUMINACIÓ

✔
✔

* La força d’obertura de les portes de sortida serà d 140 N (interior)

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell de terra,
factor d’uniformitat mig t 40%)

Nivell d’il·luminació, il·luminància E t
Ì en zones de circulació de:

INTERIOR

EXTERIOR

- persones

50 lux

5 lux

- persones i vehicles conjuntament

50 lux

10 lux

* Enllumenat d’emergència Ì en sortides i recorreguts d’evacuació:
(valors mesurats a nivell de terra)
- E t 1 lux al llarg de l’eix central
- E t 0,5 lux en la banda central (11)

✔

✔

Ì instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat,
quadres d’enllumenat o E t 5 lux
(1) Baranes no escalables: no existeixen punts de recolzament en una altura compresa entre 0,20m i 0,70m sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala
(2) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a d 0,05m de la línia
d’inclinació de l’escala
(3) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior
(4) Neteja de vidres des de l’exterior: per a vidres situats a una altura > 6m o plataforma de manteniment o be punts fixes d’ancoratge a l’edifici per a treballs en alçada
(5)

Neteja de vidres des del interior: accessibilitat de la sup. de vidre està compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable situat a una alçada d 1,30m

(6)

Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat. Paraments fixes: àrea compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m

(7) i (8) Nivell d’impacte i Ruptura segura segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto ...”
(10) Zones d’ocupació nul·la: zones on la presència de persones és ocasional, o bé a efectes de manteniment (definició DB SI-3 “Evacuació dels ocupants” Terminologia)
(11) La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via.
(12) Evacuació ascendent: El frontal ha de ser vertical o formant un angle d 15º amb la vertical.
Ref. del projecte
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2. E D I F I C I

ÍNDEX ANNEX CÀLCUL SU4

2.2. Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS

Contemplat en
projecte

(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)

CONDICIONS
PARTICULARS

SU 1

Ϫ Pendent, p:

maig 2008

· RAMPES

6% < p  12%

* per a circulació de PERSONES i VEHICLES o

p  16%

✔

Ϫ Trams:

* amplada t 1,00m (veure fitxa garatge per a la configuració de la rampa per a vehicles i vianants)
* longitud màxima serà d 15m (D 135/1995 o itinerari practicable: llargària màxima sense replà d 10m)

Ϫ Replans:

* entre trams sense canvi de direcció o amplada t 1,00m; longitud t 1,50m

✔

1.- ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIÓ ................................................................................
2.- ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA .....................................................................................................................

* entre trams amb canvi direcció o l’amplada de la rampa no es reduirà al llarg del replà
* a una distància < 0,40m de l’arrencada d’un tram, no hi haurà ni portes ni passadissos d’amplada < 1,20m

v.2
Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

* per a circulació de PERSONES o

Ϫ Passamans

* col·locació 1 costat o

rampes amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m

* col·locació 2 costats o

rampes amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m

* altura de col·locació o 0,90m y 1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat” o entre 0,90m y 0,95m)
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament t 0,04m i el sistema de
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.

SU 4

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell de terra

Ϫ IL·LUMINACIÓ

Nivell d’il·luminació, il·luminància E t
Ì en zones de circulació de:

factor d’uniformitat mig t 40%)

* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra)

CONDICIONS
PARTICULARS

SU 1

Ϫ Graons:

· ESCALES

INTERIOR

EXTERIOR

- persones

50 lux

5 lux

- persones i vehicles conjuntament

50 lux

10 lux

✔

Ì en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)
- E t 1 lux al llarg de l’eix central
- E t 0,5 lux en la banda central (11)

- frontal 0,13  F  0,185m
- estesa, E t 0,28m
- 0,54m  2F +E  0,70m (al llarg de tota l’escala)

✔

* Evacuació descendent o s’admeten graons sense frontal
o s’admeten graons amb ressalts

✔

* Evacuació ascendent o graons amb frontal (12) i sense discontinuïtats
Ϫ Trams:

Ϫ Replans:

- amplada t 1,00m
- salvarà una altura d 3,20m
- podran ser rectes, corbats o mixtes
- tots els graons tindran el mateix frontal
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa

✔

* entre trams sense canvi de direcció o amplada t 1,00m ; longitud t 1,00m

✔

* entre trams amb canvi direcció o l’amplada de l’escala no es reduirà al llarg del replà
Ϫ Passamans:

* col·locació 1 costat o escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat” o entre 0,90m y 0,95m)

✔
✔

- seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament t 0,04m i el sistema de
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.

✔

* col·locació 2 costat o escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m

* Escales amb trams de traçat corbat: (paràmetres addicionals)
- estesa: E t 0,28m a 0,50m del costat més estret i E d 0,44m al costat més ample
el costat més estret serà t 0,17m per poder computar com a amplada útil
es mesurarà a cada graó, segons la direcció de la marxa.
- 0,54m  2F +E  0,70m a 0,50m d’ambdós extrems
* Escales amb trams mixtes: (paràmetres addicionals)
- l’estesa mesurada a l’eix del tram corbat serà t a l’estesa en els trams rectes

SU 4

Ϫ IL·LUMINACIÓ

* Enllumenat normal
(valors mesurats a nivell de terra,
factor d’uniformitat mig t 40%)

Nivell d’il·luminació, il·luminància E t
Ì en zones de circulació de:
- persones

INTERIOR

EXTERIOR

75 lux

10 lux

* Enllumenat d’emergència Ì en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)
(valors mesurats a nivell de terra)
- E t 1 lux al llarg de l’eix central
- E t 0,5 lux en la banda central (11)

SU 2
BANYS I CAMBRES
HIGIÈNIQUES ubicades
SU 3
en espais comuns

✔
✔

Ϫ Dutxes i banyeres o la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (7)
Ϫ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior
Ϫ Il·luminació controlada des de l’interior

DIPÒSITS, POUS

SU 6

Ϫ Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistència
Ϫ Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat

LOCALS DE RISC
Ref. del projecte
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1.- ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIÓ
NORMA
Zona
Exterior

Exclusiva per a persones

Il·luminació mínima [lux]
Escales

10

Resta de zones

5

Escales

75

80

Resta de zones

50

97

Per a vehicles o mixtes
Interior

10

10

Exclusiva per a persones
Per a vehicles o mixtes

NORMA

PROJECTE

PROJECTE

40:1

Relació entre il·luminació màxima i mínima al llarg de la línia central
Punts on estiguin situats: equips de seguretat, instal·lacions de protecció
contra incendis i quadres de distribució de l'enllumenat.

Il·luminació
luxes
Ra

Valor mínim de l'Índex de Rendiment Cromàtic (Ra)

3:1
5

20.80 luxes

40

Ra = 80.00

NORMA

PROJECTE

Il·luminació dels senyals de seguretat:

50
fu

Factor d'uniformitat mitja

40 %

44 %
Il·luminació de qualsevol àrea de color de seguretat
Relació entre la il·luminació màxima/mínima dintre del color blanc o de
seguretat

2.- ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA
Dotació:

2 cd/m²

3 cd/m²

10:1

10:1

5:1

Relació entre la il·luminació Lblanca, i la luminància Lcolor > 10

15:1

Contaran amb enllumenat d'emergència:
Recorreguts d'evacuació

Temps en el qual s'ha d'arribar a cada nivell d'il·luminació

Aparcaments la superfície construïda dels quals excedeixi de 100 m²

50%
100%

10:1

--> 5 s

5s

--> 60 s

60 s

Locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció
Locals de risc especial
Llocs en els quals se situen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació d'enllumenat
Els senyals de seguretat

Disposició de les lluminàries:

Altura de col·locació

NORMA

PROJECTE

h

H = 2.70 m

2m

Es disposarà una lluminària en:
Cada porta de sortida.
Assenyalant l'emplaçament d'un equip de seguretat.
Portes existents en els recorreguts d'evacuació.
Escales (cada tram rep il·luminació directa).
En qualsevol canvi de nivell.
En els canvis d'adreça i en les interseccions de passadissos.

Característiques de la instal·lació:
Serà fixa.
Disposarà de font pròpia d'energia.
Entrarà en funcionament al produir-se una fallada d'alimentació en les zones d'enllumenat normal.
L'enllumenat d'emergència en les vies d'evacuació ha d'arribar a, almenys, el 50% del nivell d'il·luminació requerit al
cap de 5 segons i el 100% als 60 segons.

Condicions de servei que s'han de garantir (durant una hora des de la fallada):
NORMA
Vies d'evacuació d'amplària

2m

Luminància en l'eix central
Luminància en la banda central

Vies d'evacuació d'amplària > 2m

PROJECTE

1 lux

1.18 luxes

0.5 luxes

1.16 luxes

Poden ser tractades com diverses
bandes d'amplària 2m
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CTE

NORMA
Escales

10

Resta de zones

5

Escales

75

80

Resta de zones

50

97

Per a vehicles o mixtes
Interior

10

10

Exclusiva per a persones
Per a vehicles o mixtes

50
fu

Factor d'uniformitat mitja

40 %

44 %

2.- ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA
Dotació:
Contaran amb enllumenat d'emergència:
Recorreguts d'evacuació
Aparcaments la superfície construïda dels quals excedeixi de 100 m²
Locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció
Locals de risc especial
Llocs en els quals se situen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació d'enllumenat
Els senyals de seguretat

Disposició de les lluminàries:

Altura de col·locació

NORMA

PROJECTE

h

H = 2.70 m

2m

Es disposarà una lluminària en:
Cada porta de sortida.
Assenyalant l'emplaçament d'un equip de seguretat.
Portes existents en els recorreguts d'evacuació.
Escales (cada tram rep il·luminació directa).
En qualsevol canvi de nivell.
En els canvis d'adreça i en les interseccions de passadissos.

Característiques de la instal·lació:
Serà fixa.
Disposarà de font pròpia d'energia.
Entrarà en funcionament al produir-se una fallada d'alimentació en les zones d'enllumenat normal.
L'enllumenat d'emergència en les vies d'evacuació ha d'arribar a, almenys, el 50% del nivell d'il·luminació requerit al
cap de 5 segons i el 100% als 60 segons.

Condicions de servei que s'han de garantir (durant una hora des de la fallada):
NORMA
Vies d'evacuació d'amplària

2m

Luminància en l'eix central
Luminància en la banda central

Vies d'evacuació d'amplària > 2m

PROJECTE

1 lux

1.18 luxes

0.5 luxes

1.16 luxes

Poden ser tractades com diverses
bandes d'amplària 2m

NO
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SÍ

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne  Na

és necessària doncs:

Ne =0,017000 Na =0,001833
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne > Na

és necessària doncs:

✔

* Edificis amb altura > 43m
* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives.

PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ
Ϫ

Ne
FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE
L’EDIFICI

Ϫ
Ϫ

sant celoni

Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny

Municipi:

Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del perímetre considerat

C1 :

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts o

C1 = 0,50

Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos o

C1 = 0,75

* edifici aïllat o

C1 = 1,00

Ng impactes / any km2 :

4,00

4,00

8.500,00 m2

· Ne =
Ϫ

Na

Ng u Ae u C1 u 10 6 =

C2 :

Ϫ

Ϫ

0,50

Ne = 0,017000

10-6

x

Estructura formigó
i coberta:

impactes /any

Estructura fusta
i coberta:

✔

metàl·lica

C2 = 0,50

metàl·lica

C2 = 1,00

metàl·lica

C2 = 2,00

formigó

C2 = 1,00

formigó

C2 = 1,00

formigó

C2 = 2,50

fusta

C2 = 2,00

fusta

C2 = 2,50

fusta

C2 = 3,00

C3 :

* edifici amb contingut inflamable o

C3 = 3,00

coeficient segons el contingut
de l’edifici

* edifici amb altres continguts o

C3 = 1,00

C4 :

* edifici no ocupat normalment o

C4 = 0,5

coeficient segons l’ús de l’edifici

Ϫ

x 8.500,00x

Estructura metàl·lica
i coberta:

coeficient segons tipus de
construcció

RISC ADMISSIBLE
DE L’EDIFICI

4,00

C5 :

✔

C1 = 2,00

* edifici situat a dalt d’un turó o

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent

C4 = 3,00

* resta d’edificis o

C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei

C5 = 5,00

✔
✔

imprescindible (hospitals, bombers,...) o

necessitats de continuïtat de
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus o

C5 = 5,00

* resta d’edificis o

C5 = 1,00

5,5
·Na =
10  3 =
C2 u C 3 u C 4 u C5
1,00

u 1,00

5,5
u 3,00

u 1,00

10

3

✔

Na = 0,001833

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:
INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIÓ AL
LLAMP

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E
· NIVELL DE PROTECCIÓ
DE LA INSTAL·LACIÓ
segons el valor de la eficiència
mínima de la instal·lació, E
El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

L’edifici

A11.4 Activitats. CTE-DB-SU

SU-8

NECESSITAT DE LA INSTAL·LACIÓ
maig 2008

Exclusiva per a persones

Ref. del projecte CAN RAMIS

v.2

Exterior

PROJECTE

Il·luminació mínima [lux]
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Zona

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP

Paràmetres del DB SU per donar compliment
a les exigències de Seguretat d’Utilització

1.- ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIÓ

Sí

4

0  E < 0,80

3

0,80  E < 0,95

2

0,95  E < 0,98

1

E t 0,98

E t1

Na
Ne

* Edificis amb altura > 43m

=1 

0,001833
0,017000

E t 0,892

 la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

✔

 la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

disposarà d’un sistema de protecció al llamp

A11.4 Activitats. CTE-DB-SU
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Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat

abril 2008

MURS

Presència d’aigua

(2)

Ks (cm/s)

Taula 2

-2

10-5<Ks<10-2

Alta

Mitja

t 10

d 10

-5

Baixa

✔

Grau d’impermeabilitat

(3)

1

✔

TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny
Presència d’aigua

(2)

(1)

Ks (cm/s)
Alta

Taula 2

-5

> 10

d 10

Mitja

Baixa

✔ Grau d’impermeabilitat
✔ (4)

1

FAÇANES
Zona Pluviomètrica

(5)

Taula 5I

II

III

Zona eòlica
Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)
Classe d’entorn

IV

✔

V

Tot Catalunya és zona eòlica C
(6)

Taula 6

d 15

✔

16-40

41-100

E0

E1

Grau d’impermeabilitat

✔

(7)

✔

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.

A11.5 Fitxes compliment CTE-DB-H

2

1

✔

v.3

abril 2008
v.3

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.”

(1)

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat

Ref. del projecte: CAN RAMIS I RADIO

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT

Coeficient de permeabilitat del terreny

CTE

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4

Ref. del projecte: CAN RAMIS I RADIO
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P. BÀSIC

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4

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.”

Edificis
d’habitatges

Edificis
d’altres usos

Espais comuns de l’edifici

Interior de l’habitatge

En funció del sistema de
recollida municipal o

Previsió de magatzem o espai de
reserva

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta

L’edifici disposa d’un magatzem
de contenidors

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.

✔

✔

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2

A11.5 Fitxes compliment CTE-DB-H

2

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat

Ventilació
general
(apartat 3.1.1)

✔

Àmbit:

Conjunt de l’habitatge

Sistemes:

- Híbrid, o bé

Cabals
mínims:

Admissió d’aire - Dormitoris o 5 l/s persona
de l’espai
- Sala d’estar o 3 l/s persona
exterior (1)

- Mecànic

Es garantiran els
cabals mínims de
ventilació
mitjançant la
implantació dels
sistemes de
ventilació adequats

(taula 2.1)

menjador
Extracció de
l’aire viciat (2)

- Banys

o 15 l/s local

- Cuina

o 2 l/s m i
o 8 l/s local si hi ha
2

aparells de combustió

Ventilació
addicional
(apartat 3.1.1)

Àmbit:

Cuina

Cabal
mínim:

Extracció mecànica per a bafs
i contaminants de la cocció (2)

o 50 l/s

(taula 2.1)

Ventilació
complementària
(apartat 3.1.1)

Magatzem de residus en
(4)
edificis d’habitatges

Cabal mínim:

Àmbit:

Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina

Elements:

Finestres o portes exteriors practicables.

(apartat 4.4)

Superfície practicablet 1/20 Superfície útil del local

10 l/s m

2

(taula 2.1)

Sistema de ventilació:

(1) (2)

(apartat 3.1.2)

(1)

- Natural,
- Híbrid, o bé
- Mecànic

Trasters en edificis
d’habitatges

Cabal mínim:

Aparcaments

Cabal mínim:

0,7 l/s m

2

(taula 2.1)

Sistema de ventilació:

(1) (2)

(apartat 3.1.3)

✔

- Natural,
- Híbrid, o bé
- Mecànic

(taula 2.1)

Locals d’altres tipus
EVACUACIÓ DELS De les instal·lacions
PRODUCTES DE
tèrmiques
LA COMBUSTIÓ
(1)

120 l/s plaça

Sistema de ventilació:
(apartat 3.1.4)

(1) (2)

- Natural, o bé
- Mecànic

- Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3.

(5)

✔

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la
(6)
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques

Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior
que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):
- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D t H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D t 3 m.
- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà:

(2)

(4)
(5)

(6)

A t 3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5 d F d 3 m.

b)

A t F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m.

L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador:
Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable.

(3)

a)

Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt
on puguin haver persones de forma habitual.

Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el D. 259/2003
d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta de l’edifici.
Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació.
Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i
complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997).
Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de
combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.

A11.5 Fitxes compliment CTE-DB-H
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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.”

Interior dels habitatges

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les
exigències d’Habitabilitat, Salubritat

HS
P. BÀSIC

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4

Ref. del projecte: CAN RAMIS I RADIO

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

VENTILACIÓ
DELS RECINTES

CTE

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4

Ref. del projecte: CAN RAMIS I RADIO
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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.”
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

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.

Protecció contra retorns

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

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

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

✔

✔

✔

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 o P  100kPa
Escalfadors i fluxors o P  150kPa
 Pressió màxima: Qualsevol punt de consum o P  500kPa

Manteniment

SENYALITZACIÓ

Aigua no apta per al
consum

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a
considerar

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)

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)

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

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.

3
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Ref. del projecte: CAN RAMIS I RADIO

HS

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4

P. BÀSIC

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)

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”.
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

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.

✔

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.

✔

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de
la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de
energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados
siguientes.
3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de
energía.
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una
envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria
para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del
régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia,
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán
de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su
aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los
edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios
y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios
con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los
que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas
de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación,
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar
global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de
esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan
ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad,
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los
edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por
las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las
características propias de su localización y ámbito territorial

A11.5 Fitxes compliment CTE-DB-H
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HE-1
Opción
General

Proyecto
Can Ramis
Localidad

Comunidad

Código Técnico de la Edificación
1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto
Can Ramis
Localidad

Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Eva Porcel Adan
Autor de la Calificación
E-mail de contacto

Teléfono de contacto
(null)

Tipo de edificio
Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

Calefacción

Proyecto: Can Ramis
Fecha: 25/03/2010
Localidad:
Comunidad:

Refrigeración

% de la demanda de Referencia

99,0

94,0

Proporción relativa calefacción refrigeración

88,4

11,6

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con sistema de
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.

Fecha: 25/03/2010
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Opción
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Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4

Proyecto

HE-1
Opción

Can Ramis
Localidad

Comunidad

General

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

Planta

Clase
higrometria

Uso

Área
(m²)

Altura
(m)

P01_E01

P01

Intensidad Media - 8h

3

104,45

3,65

P02_E01

P02

Intensidad Media - 8h

3

23,80

4,58

P03_E01

P03

Intensidad Media - 8h

3

437,90

3,88

P04_E01

P04

Intensidad Media - 8h

3

104,45

3,65

P05_E01

P05

Intensidad Media - 8h

3

23,80

3,98

P06_E02

P06

Intensidad Media - 8h

3

437,90

3,98

P08_E01

P08

Intensidad Media - 8h

3

422,64

2,90

3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales
K
(W/mK)

Nombre

e
(kg/m³)

Cp
(J/kgK)

R
(m²K/W)

Z
Just.
(m²sPa/kg)

FU Entrevigado de EPS moldeado descolga

0,176

710,00

1000,00

-

60

SI

Caliza blanda [1600 < d < 1790]

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Placas de yeso armado con fibras minerales

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Mortero de cemento o cal para albañilería y

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Acero

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Fecha: 25/03/2010
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Can Ramis
Localidad

Comunidad

K
(W/mK)

Nombre

3.1. Espacios
Nombre

Proyecto

e
(kg/m³)

Cp
(J/kgK)

R
(m²K/W)

Z
Just.
(m²sPa/kg)

Gres(sílice) 2200 < d < 2590

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Polietileno alta densidad [HDPE]

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Arena y grava [1700 < d < 2200]

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Teja de arcilla cocida

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Poliamida [nylon] [PA]

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Tableros de fibras incluyendo MDF 550 < d

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Betún fieltro o lámina

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Hormigón celular curado en autoclave d 400

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Tierra vegetal [d < 2050]

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Poliestireno [PS]

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

Hormigón celular curado en autoclave d 300

0,600

1500,00

800,00

-

1

SI

1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80

0,567

1020,00

1000,00

-

10

--

PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.

0,035

50,00

1000,00

-

100

SI

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50

0,991

2170,00

1000,00

-

10

--

EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]]

0,046

30,00

1000,00

-

20

SI

3.2.2 Composición de Cerramientos
Nombre

Página: 2
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HE-1
Opción
General

Nombre
Mur pedra

Mur 30 amb pladur

Mur a mitgera

Mur corten

Solera

Fecha: 25/03/2010

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4

Proyecto

HE-1
Opción

Can Ramis
Localidad

Comunidad

U
(W/m²K)
0,93

0,82

0,63

0,86

0,61

Material

General

Espesor
(m)

Proyecto
Can Ramis
Localidad

Nombre

Comunidad

U
(W/m²K)

Material

Espesor
(m)

Caliza blanda [1600 < d < 1790]

0,500

Solera

0,61

Arena y grava [1700 < d < 2200]

0,150

PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032

0,020

Forjat colaborant

0,58

Gres(sílice) 2200 < d < 2590

0,040

Placas de yeso armado con fibras minerales 800

0,020

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]

0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para

0,015

Arena y grava [1700 < d < 2200]

0,020

1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm

0,115

FU Entrevigado de EPS moldeado descolgado -

0,250

PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.035

0,020

Gres(sílice) 2200 < d < 2590

0,040

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm

0,050

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]

0,020

Placas de yeso armado con fibras minerales 800

0,080

Arena y grava [1700 < d < 2200]

0,020

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

0,020

FU Entrevigado de EPS moldeado descolgado -

0,250

1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm

0,130

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal

0,050

PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.035

0,040

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal

0,050

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

0,020

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,020

Acero

0,010

Teja de arcilla cocida

0,080

Mortero de cemento o cal para albañilería y para

0,020

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]

0,020

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm

0,115

Poliamida [nylon] [PA]

0,002

PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.035

0,020

EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]]

0,080

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm

0,050

Tableros de fibras incluyendo MDF 550 < d < 750

0,100

Placas de yeso armado con fibras minerales 800

0,080

FU Entrevigado de EPS moldeado descolgado -

0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

0,020

Arena y grava [1700 < d < 2200]

0,150

Forjat colaborant i fals sostre

Coberta inclinada panells

Coberta plana inv, colab i fals

0,52

0,27

0,44

Gres(sílice) 2200 < d < 2590

0,040

Poliamida [nylon] [PA]

0,002

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]

0,020

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]

0,080

Polietileno alta densidad [HDPE]

0,002

Betún fieltro o lámina

0,020

EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]]

0,040

Hormigón celular curado en autoclave d 400

0,080

Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000

0,150

FU Entrevigado de EPS moldeado descolgado -

0,250
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Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4
HE-1
Opción
General

Proyecto

HE-1
Opción

Can Ramis
Localidad

Nombre
Coberta plana inv, colab i fals

Coberta vegetal colab i fals

Comunidad

U
(W/m²K)
0,44

0,44

General

Espesor
(m)

Material

Proyecto
Can Ramis
Localidad

Comunidad

U
(W/m²K)

Nombre

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal

0,050

VER_Madera de densidad media alta

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,020

Tierra vegetal [d < 2050]

0,150

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

0,050

Poliestireno [PS]

0,020

Nombre

PVC

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]

0,080

Acristalamiento

VER_DB1_4-9-6

Betún fieltro o lámina

0,020

Marco

VER_PVC dos cámaras

Hormigón celular curado en autoclave d 300

0,020

% Hueco

10,00

FU Entrevigado de EPS moldeado descolgado -

0,250

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal

0,050

U (W/m²K)

2,63

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,020

Factor solar

0,65

Justificación

SI

Nombre

Fusta

Acristalamiento

VER_DB1_4-9-6

Marco

VER_Madera de densidad media alta

% Hueco

10,00

Just.
4,40

SI

3.3.3 Huecos

3.3. Cerramientos semitransparentes
3.3.1 Vidrios
U
(W/m²K)

Nombre

Factor solar

Just.

HOR_DC_4-9-6

3,40

0,75

SI

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

25,00

VER_DB1_4-9-6

2,30

0,70

SI

U (W/m²K)

2,51

VER_DC_4-12-331

2,80

0,75

SI

Factor solar

0,65

Justificación

SI

Nombre

Porta

Acristalamiento

VER_DC_4-12-331

3.3.2 Marcos
U
(W/m²K)

Nombre
VER_PVC dos cámaras

Fecha: 25/03/2010

Just.
5,60
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Proyecto

HE-1
Opción

Can Ramis
Localidad

Comunidad

General

Proyecto
Can Ramis
Localidad

Comunidad

Marco

VER_Madera de densidad media alta

Esquina saliente

0,16

0,80

% Hueco

100,00

Hueco ventana

0,25

0,63

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

60,00

Esquina entrante

-0,13

0,82

U (W/m²K)

4,40

Pilar

0,80

0,62

Factor solar

0,16

Unión solera pared exterior

0,13

0,74

Justificación

SI

Nombre

Lluernari horitzontal

Acristalamiento

HOR_DC_4-9-6

Marco

VER_PVC dos cámaras

% Hueco

5,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

25,00

U (W/m²K)

3,51

Factor solar

0,72

Justificación

SI

3.4. Puentes Térmicos
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK)

FRSI

Encuentro forjado-fachada

0,41

0,75

Encuentro suelo exterior-fachada

0,44

0,72

Encuentro cubierta-fachada

0,44

0,72

Fecha: 25/03/2010
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HE-1
Opción
General
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Proyecto

HE-1
Opción

Can Ramis
Localidad

Comunidad

General

4. Resultados

Can Ramis
Localidad

Comunidad

5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

4.1. Resultados por espacios

Tipo
Material
Espacios

Proyecto

Área
(m²)

Nº espacios
iguales

Calefacción
% de max

Calefacción
% de ref

Refrigeración Refrigeración
% de max
% de ref

Nombre
FU Entrevigado de EPS moldeado descolgado -Canto 250 mm
Caliza blanda [1600 < d < 1790]

P01_E01

104,4

1

40,9

76,2

72,8

87,4

P02_E01

23,8

1

100,0

98,1

0,0

0.0

P03_E01

461,6

1

55,4

99,6

31,7

99,8

P04_E01

104,4

1

44,7

92,2

100,0

103,9

P05_E01

23,8

1

82,9

107,7

43,4

86,7

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

P06_E02

544,5

1

53,4

104,5

38,9

87,7

Acero

P08_E01

422,6

1

36,3

97,8

47,4

95,4

Gres(sílice) 2200 < d < 2590

PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]]
Placas de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 1000
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enluci
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]
Polietileno alta densidad [HDPE]
Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000
Arena y grava [1700 < d < 2200]
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 10 cm
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
Teja de arcilla cocida
Poliamida [nylon] [PA]
Tableros de fibras incluyendo MDF 550 < d < 750
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]
Betún fieltro o lámina
Hormigón celular curado en autoclave d 400

Fecha: 25/03/2010
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Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4

Proyecto
Can Ramis
Localidad

Comunidad

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico
de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.

Nombre

Normativa a cumplir:

Tierra vegetal [d < 2050]

x

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

x

Poliestireno [PS]

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y
sus normas UNE. R.D. 1027/2007, de 20 de julio (RITE)
R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98

Tipo de instalación y potencia proyectada:
reforma por cambio o inclusión de
nueva planta
1.1
instalaciones

Hormigón celular curado en autoclave d 300

1.1.2reforma por cambio de uso

PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.035 W/[mK]]

Inst. individuales de potencia térmica nominal mayor de 70 kw. (ITE 09)

(1)

EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]]
Acristalamiento

HOR_DC_4-9-6
VER_DB1_4-9-6

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

VER_DC_4-12-331
Marco

VER_PVC dos cámaras
VER_Madera de densidad media alta

Generadores de calor:
A.C.S. (Kw)
Calefacción (Kw)
Mixtos (Kw)
Producción Total de
Calor

Generadores de frío:
Refrigeradores (Kw)

Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales
INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frío ó Calor. (ITE 02)
Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw.
1.1.2.1.1.1.1.1
Tipo de
instalació
n
1.1.2.1.1.1.1.2
Potencia Calorífica Total
Nº de Calderas
Potencia Frigorífica Total
Nº de Maquinas Frigoríficas
Potencia termica nominal total
Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70
Kw.
1.1.2.1.1.1.1.3
Tipo de instalación
Nº de Calderas
Nº de Maquinas Frigoríficas

Potencia Calorífica Total
Potencia Frigorífica Total

POTENCIA TERMICA NOMINAL TOTAL
1.1.2.2
Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal > 70 Kw (2)
En este caso es necesario la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a
realizar por técnicos competentes. Cuando estos sean distintos del autor del Proyecto de Edificación,
deben actuar coordinadamente con este
Instalaciones específicas. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1)
1.1.2.2.1.1.1.1

Tipo de
instalació
n
Sup. Total de Colectores
Caudal de Diseño

Volumen del Acumulador

Potencia del equipo convencional auxiliar

Fecha: 25/03/2010

Ref: 3CA7B112816D39C

A11.6 Fitxes CTE-DB-HE

Página: 12

14/17

A11.6 Fitxes CTE-DB-HE

15/17

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4

Rehabilitació de l'equipament de Can Ramis. Fases 3 i 4
HE ESTALVI D’ENERGIA.
DB-HE 3: Paràmetres per al compliment de les exigències bàsiques
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ

Valores máximos de nivel sonoro en ambiente interior producidos por la instalación (según tabla 3 ITE
02.2.3.1)
HE 3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ

1.1.2.2.1.1.1.2

Ti
po
de
lo
ca
l

1.1.2.3.1.1.1.2
DocenteAdministrativo

1.1.2.3

DÍA

1.1.2.3.1.1.1.1

Vmax Admisible

Valor de Proyecto

Vmax Admisible

30

20

-

NOCHE

Valor de Proyecto

Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (art.15.3 Part I CTE)
“Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament
disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions”
Àmbit d’aplicació

Edificis de nova construcció

INSTAL·LACIONS
D’IL·LUMINACIÓ
INTERIOR de:

Rehabilitació d’edificis existents

 Edificis existents amb superfície útil > 1000m2 i en els que es renovi més del 25% de la
superfície il·luminada

Reformes de:
- locals comercials
- edificis d’ús administratiu

 quan es renovi la instal·lació d’il·luminació

S’exclouen:

Diseño y dimensiones del recinto de instalaciones:
No se consideran salas de maquinas los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de generación de
calor como de frío, mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en exteriores, que en
todo caso cumplirán los requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen,
y en los que se facilitaran las operaciones de mantenimiento y de la conducción.

Chimeneas
Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH.
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw.
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw, según norma
UNE 123.001.94

 Edificis i monuments amb valor històric o arquitectònic reconegut, quan el compliment de les exigències del
HS-3 pugui alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte

✔

✔

 Construccions provisionals amb un període d’utilització previst d 2anys
 Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials
 Edificis independents amb una superfície total < 50m2
 Interior dels habitatges
 Enllumenats d’emergència
2

VEEI (W/m )
EXIGÈNCIA

Valor
d’Eficiència
Energètica de la
instal·lació

Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l’ús de cada zona i del grup al que pertany.
(el valor inclou la il·luminació general i la d’accent, exclou la d’il·luminació d’aparadors i zones d’exposició)
ZONES del GRUP 1: zones de no representació

VEEI d

✔

- administratiu en general
- andanes d’estacions de transport

3,5

- sales de diagnòstic
- pavellons d’exposicions o fires
- aules i laboratoris

4,0

- habitacions d’hospital

4,5

- zones comunes
- magatzems, arxius, sales tècniques i cuines
5,0

- aparcaments
- espais esportius
- recintes interiors assimilables a Grup 1 i no descrits al llistat anterior

4,5

ZONES del GRUP 2: zones de representació

✔

- administratiu en general
- estacions de transport

6,0

- supermercats, hipermercats i grans magatzems

✔

- biblioteques, museus i galeries d’art
- zones comunes en edificis residencials

7,5

- centres comercials (s’exclou les botigues)

8,0

- hosteleria i restauració
- religiós en general
- sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i convencions; sales d’oci o espectacle, sales de
reunions i sales de conferències

✔

10

- botigues i petit comerç
- zones comunes
- habitacions d’hotels, hostals, etc.

12

- recintes interiors assimilables a Grup 2 i no descrits al llistat anterior

SISTEMES DE
CONTROL i
REGULACIÓ
de les
instal·lacions
d’il·luminació de
les zones dels
grups
1i2

 Es disposarà, com a mínim, d’un sistema d’encesa i apagada
manual, a manca d’un altre sistema de control.
(no s’accepta com a únic sistema de control, l’encesa i apagada
des del quadre elèctric)

✔

f Per a zones d’ús esporàdic

 El control d’encesa i apagada s’haurà de fer per:
- sistema de control de presència, o bé
- sistema de temporització

✔

f Per a zones amb aprofitament de
la llum natural

 les lluminàries situades sota una lluerna: Sempre

No és d’aplicació a
- zones comunes d’edificis residencials
- habitacions d’hospital
- habitacions d’hotels, hostals, etc.

A11.6 Fitxes CTE-DB-HE
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f Per a cada zona

 la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una
distància < 3m de la finestra:
En zones amb tancaments de vidre a l’exterior o a patis/atris on
es donin unes determinades relacions entre l’edifici projectat,
l’obstacle exterior, la superfície vidrada d’entrada de llum i les
superfícies interiors del local. (DB HE-3 art. 2.2b)

Oficina Consultora Tècnica COAC

A11.6 Fitxes CTE-DB-HE
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Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RITE

RITE

RITE
P. EDIFICACIÓ

EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Projecte

General

En l’àmbit del CTE:

Tipus d’intervenció en l’edifici o local
Nova construcció

✔

Residencial
habitatge

Residencial
públic

juny 2008

Pública
concurrència

Docent

Sanitari

(2)

Canvi d’ús

✔

Rehabilitació (2)

Altres intervencions en edifici o local existent

Tipus d’intervenció en les instal·lacions
✔

Nova instal·lació

Reforma de la
instal·lació

- Canvi del tipus d’energia
- Incorporació d’energies renovables (3)
- Altres:

- Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció
d’ACS o la modificació dels existents.
- Substitució dels subsistemes de climatització o de producció d’ACS o
l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred.
- El canvi d’ús previst de l’edifici. (4)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Objecte
Climatització (5)

✔

Calefacció (6)

Refrigeració(7)

Producció d’aigua calenta sanitària,
(ACS) (9)

Ventilació (8)

✔

Tipus d’instal·lació
Nombre
d’individuals

Individual

Calor

Suma de Potències
individuals previstes(11)

Fred

Calor

kW

Fred

kW

Centralitzada

✔

Calor

212,00

kW

✔

Fred

200,00

kW

Centrals de producció de calor o fred
Caldera

Caldera
mixta

Unitat
autònoma
compacta

Unitat
autònoma
partida

Bomba
de calor

Planta
refredadora

✔

Captadors
solars

Altres
(10)

Previsió de potència tèrmica nominal total, P
212,00 kW Fred (11)

Calor (11)

200,00 kW

kW

P equip recolzament

Solar (12)

2

kW

P equivalent (0,7 kW/m x S captadors)

Fonts d’energia previstes
✔

Electricitat

Combustible gasós

Combustible líquid

Energia solar

Altres

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR
Objecte
✔

ACS

Calefacció

Climatització

Escalfament d’aigua del vas de les piscines

Dades de la instal·lació
Demanda energètica
anual estimada (13)

kWh

Cobertura anual
estimada (13)

%

P tèrmica de l’equip
de recolzament (12)

kW

Captació
Individual

Col·lectiva

Superfície de captació
total prevista (13)

2

m

Potència tèrmica equivalent
P = 0,7 kW/m2 x S captadors (12)

0,00 kW

Acumulació
Individual

✔

Col·lectiva

Volum d’acumulació total (13)

D O C U M E N T A C I Ó No cal
documentació
TÈCNICA
per donar compliment
al RITE
i a la Instrucció 4/2008
(14)

MEMÒRIA
TÈCNICA
PROJECTE
(15)

En l’àmbit del RITE:

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir
i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene,
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o
normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”.

v.2

Comercial

“Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les
mateixes i dels seus equips.

CTE HE 2

Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”.

Ús previst (1)

25 litres

1 Ut.

Nombre de dipòsits

a) P calor i/o fred < 5 kW
b) Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos
elèctrics- amb P individual o suma de P d 70 kW
c) Sistemes solars d’un únic element prefabricat
d) Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P < 5 kW (0,7 W/m2x m2)

- 5 kW d P calor i/o fred d 70 kW
Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la
instal·lació hagi estat executada.
- Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de
✔ - P calor i/o fred > 70 kW: l’edifici, o bé
- Projecte específic de la instal·lació elaborat per
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor

A11.7 Fitxa compliment RITE
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✔
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Ref. del projecte: -

RITE

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RITE

✔

CTE
HE 4, HS 3, HR

D. 21/2006
Ecoeficiència
Prevenció i control
de la legionel·losi

Benestar
i H ig i e n e

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:
“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.”

RITE IT 1.1.4.1

Qualitat de l’aire
interior

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.”

RITE IT 1.1.4.2

Higiene

Qualitat de
l’ambient acústic

S e gu ret at

Ref. projecte:

-

✔

Qualitat tèrmica
de l’ambient

(*) En l’àmbit del CTE, cal
disposar d’un sistema de
ventilació que garanteixi
l’exigència bàsica HS 3
“Qualitat de l’aire interior”:

E f ic i è n c i a
e ne rg èt ica

RITE IT 1.1

- Ventilació de l’interior dels habitatges o
- Ventilació en la resta d’edificis o s’aplicaran
criteris anàlegs al CTE DB HS3

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents:

✔
CTE DB HS 3
RITE IT 1.1.4.2

RITE IT 1.1.4.3
Prevenció i control
de la legionel·losi

RITE IT 1.1.4.4
CTE DB HR

✔

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop
possible al seu règim de rendiment màxim.”

RITE IT 1.2.4.1

Distribució
de calor i fred

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .”

RITE IT 1.1.4.2

Regulació i
control

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

RITE IT 1.1.4.3

Comptabilització
de consums

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.”

RITE IT 1.1.4.4

Recuperació
d’energia

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

RITE IT 1.1.4.5

Utilització
d’energies
renovables

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles,
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.”

RITE IT 1.1.4.6

Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS:

✔

✔

✔

CTE DB HE 4
D. 21/2006

- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades

Ecoeficiència

A11.7 Fitxa compliment RITE

✔

✔

- Si la demanda d’ACS és t 50 l/dia a 60ºC

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de
produir en els usuaris molèsties i malalties.”

✔

RITE IT 1.2

Rendiment
energètic

(*) En l’àmbit del
CTE HE 4

✔

✔

RITE IT 1.3

✔
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NOTES
(1)

A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes):
-

Edificis o locals institucionals: Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc.

- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RD 1027/2007, (BOE 29/08/2007, correcció d’errades BOE 28/02/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant,
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”.
En l’àmbit del CTE, s’entén per rehabilitació d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges.

v.2

juny 2008

recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars.

(2)

(3)

A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de
producció d’ACS: per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS  50 litres a Tª 60 ºC .

(4)

L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.

(5)

Climatització: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais.

(6)

Calefacció: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa).

(7)

Refrigeració: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda).

(8)

Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per
garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”.

(9)

Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per
a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és t 50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades.

(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc.
(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de
calor o fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis,
escalfadors acumuladors i termos elèctrics) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a suma de les
potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar
en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.
P total = 6 P generadors
* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació,
serà la més gran de les dues.
*

A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges:
Termos elèctrics per producció d’ACS:

Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW

Escalfadors instantanis per producció d’ACS:

Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)

Calderes mixtes de calefacció i ACS:

Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW

Aparells d’aire condicionat, només refrigeració:

El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de
Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW

Aparells d’aire condicionat per refrigeració i
calefacció (bomba de calor):

El rati de fred és igual al cas anterior.
El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.

(12) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà:
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé
2

b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m , si no existeix equip
d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:
2

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m x S captadors
(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...)
(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment
administratiu a Catalunya”
(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007):
Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.
El projecte descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa, amb el
detall suficient perquè es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.
En el projecte s’inclourà la següent informació:
a) Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la
resta de normativa aplicable.
b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal·lació projectada, així com les seves
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.
c) Les verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.
d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual
d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.
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