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Annex 10 Centre Transformador
Objecte del projecte.
La finalitat del Centre de Transformació MT/BT és el subministrament d'energia elèctrica a
Indústria de producció de pellets.
L'objecte del present projecte és establir i justificar totes les dades constructives que permetin
l'execució de la instal·lació i al mateix temps exposar davant els Organismes Competents que el
centre de transformació MT/BT que ens ocupa reuneix les condicions i garanties mínimes
exigides per la reglamentació vigent, amb la finalitat d'obtenir l'Autorització Administrativa i la
d'Execució de la instal·lació, així com servir de base a l'hora de procedir a l'execució d'aquesta
instal·lació.

Reglamentacions i disposicions oficials i particulars.
El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen la seva
ocupació i la forma d'execució de les obres a realitzar, donant amb això compliment a les
següents disposicions:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Reial decret 3275/1982 de 12 de Novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació, així com
les Ordenis de 6 de juliol de 1984, de 18 d'octubre de 1984 i de 27 de novembre de
1987, per les quals s'aproven i actualitzen les Instruccions Tècniques Complementàries
sobre aquest reglament.
Ordre de 10 de Març de 2000, modificant ITC MIE RAT en Centrals Elèctriques,
Subestacions i Centres de Transformació.
Reial decret 1955/2000 d'1 de Desembre, pel qual es regulen les Activitats de
Transport, Distribució, Comercialització, Subministrament i Procediments
d'Autorització d'Instal·lacions d'Energia Elèctrica.
Reial decret 3151/1968 de 28 de Novembre, pel qual s'aprova el Reglament Tècnic de
Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió.
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries
(Reial decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002).
Normes particulars i de normalització de la Cia.. Subministradora d'Energia Elèctrica.
Recomanacions UNESA.
Normes Tecnològiques de l'Edificació NTE IER.
Normalització Nacional. Normes UNEIX.
Mètode de Càlcul i Projecte d'instal·lacions de posada a terra per a Centres de
Transformació connectats a xarxes de tercera categoria, UNESA.
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•

•
•
•
•

•

Llei 10/1996, de 18 de març sobre Expropiació Forçosa i sancions en matèria
d'instal·lacions elèctriques i Reglament per a la seva aplicació, aprovat per Decret
2619/1966 de 20 d'octubre.
Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre d'1.997, sobre Disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres.
Reial decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball.
Reial decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
Reial decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció
individual.
Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals.

Emplaçament.
El Centre de Transformació es troba situat en les instal·lacions propietat de la indústria.
S'accedirà al CT des d'una via privada, amb la corresponent servitud de pas.Caracteristicas
generales del c.t.

Caracteristiques generals del CT
El centre de transformació objecte del present projecte serà prefabricat de tipus interior,
emprant pel seu aparellaje cel·les prefabricades sota envolupant metàl·lica.
L'escomesa al mateix serà subterrània i el subministrament d'energia s'efectuarà a una tensió
de servei de 25 kV i una freqüència de 50 Hz, sent la Companyia Elèctrica subministradora
d'Electricitat ENDESA .
Les cel·les a emprar seran modulars d'aïllament i tall en hexafluoruro de sofre (SF6).

Programa de necessitats i potència instal·lada.
Es precisa el subministrament d'energia elèctrica per alimentar a laindustria de fabricacions de
pellets de fusta, a una tensió de 400/230 V i amb una potència màxima demanda de 121 kW.
Per atendre a les necessitats a dalt indicades, la potència total instal·lada en aquest centre de
transformació és de 125 kVA.

Obra civil.
Local.
El Centre estarà situat en una caseta o envolupant independent destinada únicament a
aquesta finalitat. En ella s'ha instal·lat tota l'aparamenta i altres equips elèctrics.
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Per al disseny d'aquest centre de transformació s'han observat totes les normatives abans
indicades, tenint en compte les distàncies necessàries per a passadissos, accessos, etc.
Edifici de transformació.
L'edifici prefabricat de formigó està format per les següents peces principals: una que aglutina
la base i les parets, una altra que forma la solera i una tercera que forma el sostre.
L'estanqueïtat queda garantida per l'ocupació de juntes de goma esponjosa.
Aquestes peces són construïdes en formigó armat, amb una resistència característica de 300
kg/cm2. L'armadura metàl·lica s'uneix entre si mitjançant latiguillos de coure i a un col·lector
de terres, formant una superfície equipotencial que embolica completament al centre.
Les portes i reixetes estan aïllades elèctricament, presentant una resistència de 10.000 ohms
respecte de la terra de l'envolupant.
Cap element metàl·lic unit al sistema equipotencial serà accessible des de l'exterior.
Les peces metàl·liques exposades a l'exterior estan tractades adequadament contra la
corrosió.
A la base de l'envolupant aniran disposats, tant en el lateral com en la solera, els orificis per a
l'entrada de cables d'Alta i Baixa Tensió
Cimentació.
Per a la ubicació del centre de transformació prefabricat es realitzarà una excavació, les
dimensions de la qual depenen del model seleccionat, sobre el fons del qual s'estén una capa
de sorra compactada i anivellada d'uns 10 cm. d'espessor.
La ubicació es realitzarà en un terreny que sigui capaç de suportar una pressió d'1 kg/cm², de
tal manera que els edificis o instal·lacions annexes al CT i situades en el seu entorn no
modifiquin les condicions de funcionament de l'edifici prefabricat.
Solera, paviment i tancaments exteriors.
Tots aquests elements estan fabricats en una sola peça de formigó armat, segons indicació
anterior. Sobre la placa basi, situada en el fons de l'excavació, i a una determinada altura se
situa la solera, que descansa en alguns suports sobre aquesta placa i en les parets, permetent
aquest espai el pas de cables de MT i BT, als quals s'accedeix a través d'unes troneres cobertes
amb llosetes.
En el buit per a transformador es disposen dos perfils en forma de "O", que es poden desplaçar
en funció de la distància entre les rodes del transformador.
En la part inferior de les parets frontal i posterior se situen els forats per als cables de MT, BT i
terres exteriors.
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En la paret frontal se situen les portes d'accés a vianants, portes de transformador i reixetes de
ventilació. Tots aquests materials estan fabricats en xapa d'acer galvanitzat. Les portes d'accés
disposen d'un sistema de tancament a fi d'evitar obertures intempestives de les mateixes i la
violació del centre de transformació. Les portes estaran abisagrades perquè es puguin
abatre 180º cap a l'exterior, i es podran mantenir en la posició de 90º amb un retenidor
metàl·lic. Les reixetes estan formades per llepis en forma de "V" invertida, per evitar l'entrada
d'aigua de pluja al centre de transformació, i reixeta mosquitera, per evitar l'entrada
d'insectes.
Els CT tindran un aïllament acústic de manera que no transmetin nivells sonors superiors als
permesos en les Ordenances Municipals i/o diferents legislacions de les Comunitats
Autònomes.
Coberta.
La coberta està formada per peces de formigó armat, havent-se dissenyat de tal forma que
s'impedeixin les filtracions i l'acumulació d'aigua sobre aquesta, desguassant directament a
l'exterior des del seu perímetre.
Pintures.
L'acabat de les superfícies exteriors s'efectua amb pintura acrílica o epoxy, fent-les molt
resistents a la corrosió causada pels agents atmosfèrics.
Varis.
L'índex de protecció presentat per l'edifici és:
- Edifici prefabricat: IP 23.
- Reixes: IP 33.
Les sobrecàrregues admissibles són:
- Sobrecàrrega de neu: 250 kg/m2.
- Sobrecàrrega de vent: 100 kg/m2 (144 km/h).
- Sobrecàrrega d’ús: 400 kg/m2.

Instal·lació elèctrica.
Xarxa alimentació.
La xarxa de la qual s'alimenta el centre de transformació és del tipus subterrani, amb una
tensió de 25 kV, nivell d'aïllament segons llista 2 (MIE-RAT 12), i una freqüència de 50 Hz.
La potència de curtcircuit màxima de la xarxa d'alimentació serà de 500 MVA, segons dades
proporcionades per la Companyia subministradora.
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Aparamenta AT
Les cel·les són modulars amb aïllament i cort en SF6, que els seus embarrats es connecten de
forma totalment apantallada i insensible a les condicions externes (pol·lució, salinitat,
inundació, etc). La part frontal inclou en la seva part superior la placa de característiques,
l'espiell per al manòmetre, l'esquema elèctric de la cel·la i els accessos als accionaments del
comandament, i en la part inferior es troben les preses per als llums de senyalització de tensió
i panell d'accés als cables i fusibles. En el seu interior hi ha una platina de coure al llarg de tota
la cel·la, permetent la connexió a la mateixa del sistema de terres i de les pantalles dels cables.
L'embarrat de les cel·les estarà dimensionament per suportar sense deformacions permanents
els esforços dinàmics que en un curtcircuit es puguin presentar.
Les cel·les compten amb un dispositiu d'evacuació de gasos que, en cas d'arc intern, permet la
seva sortida cap a la part posterior de la cel·la, evitant així la seva incidència sobre les
persones, cables o aparamenta del centre de transformació.
Els interruptors tenen tres posicions: connectats, seccionats i llocs a terra. Els comandaments
d'actuació són accessibles des de la part frontal, podent ser accionats de forma manual o
motoritzada. Els enclavaments pretenen que:
•

•

No es pugui connectar el seccionador de posada a terra amb l'aparell principal tancat, i
recíprocament, no es pugui tancar l'aparell principal si el seccionador de posada a
terra està connectat.
No es pugui llevar la tapa frontal si el seccionador de posada a terra està obert, i al
revés, no es pugui obrir el seccionador de posada a terra quan la tapa fontal ha estat
extreta.

En les cel·les de protecció, els fusibles es munten sobre uns carros que s'introdueixen en els
tubs porta fusibles de resina aïllant, que són perfectament estancs respecte del gas i de
l'exterior. El tret es produirà per fusió d'un dels fusibles o quan la pressió interior dels tubs
porta fusibles s'elevi, a causa d'una fallada en els fusibles o a l'escalfament excessiu d'aquests.
Les característiques generals de les cel·les són les següents, en funció de la tensió nominal
(Un):
Un ≤

20 kV

- Tensió assignada: 24 kV
- Tensió suportada a freqüència industrial durant 1 minut:
- A terra i entre fases: 50 kV
- A la distància de seccionament: 60 kV.
- Tensió suportada a impulsos tipus rac (valor de cresta):
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- A terra i entre fases: 125 kV
- A la distància de seccionament: 145 kV.
20 kV < Un ≤

30 kV

- Tensió assignada: 36 kV
- Tensió suportada a freqüència industrial durant 1 minut:
- A terra i entre fases: 70 kV
- A la distància de seccionament: 80 kV.
- Tensió suportada a impulsos tipus rac (valor de cresta):
- A terra i entre fases: 170 kV
- A la distància de seccionament: 195 kV.
El transformador és trifàsic reductor de tensió, amb neutre accessible en el secundari i
refrigeració natural en oli. Es disposa d'una reixeta metàl·lica per a defensa del trafo.
La connexió entre les cel·les A.T. i el transformador es realitza mitjançant conductors unipolars
d'alumini, d'aïllament sec i terminals endollables, amb un radi de curvatura mínim de 10(D+d),
sent "D" el diàmetre del cable i "d" el diàmetre del conductor.
Aparamenta BT
El quadre de baixa tensió tipus UNESA posseeix a la seva zona superior un compartiment per a
l'escomesa al mateix, que es realitza a través d'un passa murs tetrapolar que evita l'entrada
d'aigua a l'interior. Dins d'aquest compartiment existeixen 4 platines lliscants que fan la funció
de seccionador. Més a baix existeix un compartiment que allotja exclusivament l'embarrat i els
elements de protecció de cada circuit de sortida (4). Aquesta protecció s'encomana a fusibles
disposats en bases trifàsiques però maniobrades fase a fase, podent-se realitzar les maniobres
d'obertura i tancament en càrrega.
Quan són necessàries més de 4 sortides en B.T. es permet ampliar el quadre ressenyat
mitjançant mòduls de les mateixes característiques, però sense compartiment superior
d'escomesa.
La connexió entre el transformador i el quadre B.T. es realitza mitjançant conductors unipolars
d'alumini, d'aïllament sec 0,6/1 kV sense armadura. Les seccions mínimes necessàries dels
cables estaran d'acord amb la potència del transformador i correspondran a les intensitats de
corrent màximes permanents suportades pels cables. El circuit es realitzarà amb cables de 240
mm².
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S'instal·larà un equip d'enllumenat que permeti la suficient visibilitat per executar les
maniobres i revisions necessàries en les cel·les A.T.

Mesura de la energia elèctrica.
En centres de transformació tipus "abonat" la mesura d'energia es realitzarà mitjançant un
quadre de comptadors connectat al secundari dels transformadors d'intensitat i de tensió de la
cel·la de mesura. En centres de distribució pública no s'efectua mesura d'energia en mitja
tensió.

Posta a terra.
Terra de protecció.
Es connectaran a terra totes les parts metàl·liques de la instal·lació que no estiguin en tensió
normalment: envolupants de les cel·les i quadres de baixa tensió, reixetes de protecció,
carcassa dels transformadors, etc, així com l'armadura de l'edifici. No s'uniran les reixetes i
portes metàl·liques del centre, si són accessibles des de l'exterior.
Les cel·les disposaran d'una platina de terra que les interconnectarà, constituint el col·lector de
terres de protecció.
La terra interior de protecció es realitzarà amb cable de 50 mm² de coure nu formant un anell,
i connectarà a terra els elements descrits anteriorment.
Terra de servei.
A fi d'evitar tensions perilloses en baixa tensió, a causa de faltes a la xarxa d'alta tensió, el
neutre del sistema de baixa tensió es connectarà a una presa de terra independent del sistema
d'alta tensió, de tal forma que no existeixi influència de la xarxa general de terra.
La terra interior de servei es realitzarà amb cable de 50 mm² de coure aïllat 0,6/1 kV.

Instal·lacions secundàries.
Enllumenat.
A l'interior del centre de transformació s'instal·larà un mínim de dos punts de llum, capaços de
proporcionar un nivell d'il·luminació suficient per a la comprovació i maniobra dels elements
del mateix. El nivell mitjà serà com a mínim de 150 lux.
Els focus lluminosos estaran col·locats sobre suports rígids i disposats de tal forma que es
mantingui la màxima uniformitat possible en la il·luminació. A més, s'haurà de poder efectuar
la substitució de llums sense perill de contacte amb altres elements en tensió.
L'interruptor se situarà al costat de la porta d'entrada, de manera que el seu accionament no
representi perill per la seva proximitat a l'alta tensió.
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Es disposarà també un punt de llum d'emergència de caràcter autònom que senyalitzarà els
accessos al centre de transformació.
Protecció contra incendis.
Si va a existir personal itinerant de manteniment per part de la companyia subministradora, no
s'exigeix que al centre de transformació hi hagi un extintor. En cas contrari, s'inclourà un
extintor d'eficàcia 89B.
La resistència davant el foc dels elements delimitadors i estructurals serà RF-180 i la classe de
materials de sòls, parets i sostres M0 segons Norma UNEIX 23727.
Ventilació.
La ventilació del centre de transformació es realitzarà de manera natural mitjançant reixes
d'entrada i sortida d'aire disposades per a tal efecte, sent la superfície mínima de la reixa
d'entrada d'aire en funció de la potència del mateix.
Aquestes reixes es construiran de manera que impedeixin el pas de petits animals, l'entrada
d'aigua de pluja i els contactes accidentals amb parts en tensió si s'introduïssin elements
metàl·lics per les mateixes.
Mesures de seguretat.
Les cel·les disposaran d'una sèrie d'enclavamientos funcionals descrits a continuació:
•
•
•
•

Només serà possible tancar l'interruptor amb l'interruptor de terra obert i amb el
panell d'accés tancat.
El tancament del seccionador de posada a terra només serà possible amb l'interruptor
obert.
L'obertura del panell d'accés al compartiment de cables només serà possible amb el
seccionador de posada a terra tancat.
Amb el panell davanter retirat, serà possible obrir el seccionador de posada a terra per
realitzar l'assaig de cables, però no serà possible tancar l'interruptor.

Les cel·les d'entrada i sortida seran d'aïllament integral i cort en SF6, i les connexions entre les
seves embarrados hauran de ser apantalladas, aconseguint amb això la insensibilitat als agents
externs, evitant d'aquesta forma la pèrdua del subministrament als centres de transformació
interconnectats amb aquest, fins i tot en l'eventual cas d'inundació del centre de
transformació.
Les bornas de connexió de cables i fusibles seran fàcilment accessibles als operaris de manera
que, en les operacions de manteniment, la posició de treball normal no manqui de visibilitat
sobre aquestes zones.
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Els comandaments de l'aparamenta estaran situats enfront de l'operari al moment de realitzar
l'operació, i el disseny de l'aparamenta protegirà a l'operari de la sortida de gasos en cas d'un
eventual arc intern.

El disseny de les cel·les impedirà la incidència dels gasos de fuita, produïts en el cas d'un arc
intern, sobre els cables de mitja tensió i baixa tensió. Per això, aquesta sortida de gasos no ha
d'estar enfocada en cap cas cap al fossat de cables.
La porta d'accés al CT portarà el Lema Corporatiu i estarà tancada amb clau.
Les portes d'accés al CT i, quan les hi hagués, les pantalles de protecció, portaran el cartell amb
el corresponent senyal triangular distintiva de risc elèctric.
En un lloc ben visible del CT se situarà un cartell amb les instruccions de primers auxilis a
prestar en cas d'accident.
Tret que en els propis aparells figurin les instruccions de maniobra, en el CT, i en lloc ben
visible hi haurà un cartell amb les citades instruccions.
Hauran d'estar dotats de safata o borsa portadocumentos.
Per realitzar maniobres en A.T. el CT disposarà de banqueta o catifa aïllant, guants aïllant i
perxa.
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ANEXO DE CÁLCULOS
Se seguirá el índice general establecido:
1. INTENSIDAD EN ALTA TENSIÓN.
En un transformador trifásico la intensidad del circuito primario Ip viene dada por la expresión:
Ip = S / (1,732 · Up) ;

siendo:

S = Potencia del transformador en kVA.
Up = Tensión compuesta primaria en kV.
Ip = Intensidad primaria en A.
Sustituyendo valores:
Transformador
Potencia (kVA)
Up (kV)
Ip (A)

trafo 1
125
25
2.89
2. INTENSIDAD EN BAJA TENSIÓN.
En un transformador trifásico la intensidad del circuito secundario Is viene dada por la expresión:
Is = (S · 1000) / (1,732 · Us) ;

siendo:

S = Potencia del transformador en kVA.
Us = Tensión compuesta secundaria en V.
Is = Intensidad secundaria en A.
Sustituyendo valores:
Transformador
Potencia (kVA)
Us (V)
Is (A)

trafo 1
125
400
180.43
3. CORTOCIRCUITOS.
3.1. Observaciones.
Para el cálculo de la intensidad primaria de cortocircuito se tendrá en cuenta una potencia de cortocircuito
de 500 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Cía suministradora.
3.2. Cálculo de corrientes de cortocircuito.
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las siguientes expresiones:
- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de Alta Tensión:
Iccp = Scc / (1,732 · Up) ;

siendo:

Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA.
Up = Tensión compuesta primaria en kV.
Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA.
- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de Baja Tensión (despreciando la impedancia de la
red de Alta Tensión):
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Iccs = (100 · S) / (1,732 · Ucc (%) · Us) ;

siendo:

S = Potencia del transformador en kVA.
Ucc (%) = Tensión de cortocircuito en % del transformador.
Us = Tensión compuesta en carga en el secundario en V.
Iccs = Intensidad de cortocircuito secundaria en kA.
3.3. Cortocircuito en el lado de Alta Tensión.
Utilizando las expresiones del apartado 3.2.
Scc (MVA)
Up (kV)
Iccp (kA)

500
25
11.55
3.4. Cortocircuito en el lado de Baja Tensión.
Utilizando las expresiones del apartado 3.2.
Transformador
Potencia (kVA)
Us (V)
Ucc (%)
Iccs (kA)

trafo 1
125
400
4
4.51
4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO.
Las características del embarrado son:
Intensidad asignada : 400 A.
Límite térmico, 1 s. : 16 kA eficaces.
Límite electrodinámico : 40 kA cresta.
Por lo tanto dicho embarrado debe soportar la intensidad nominal sin superar la temperatura de régimen
permanente (comprobación por densidad de corriente), así como los esfuerzos electrodinámicos y
térmicos que se produzcan durante un cortocircuito.
4.1. Comprobación por densidad de corriente.
La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor que constituye el
embarrado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin sobrepasar la densidad de corriente
máxima en régimen permanente. Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas por
Orma-SF6 conforme a la normativa vigente, se garantiza lo indicado para la intensidad asignada de 400
A.
4.2. Comprobación por solicitación electrodinámica.
Según la MIE-RAT 05, la resistencia mecánica de los conductores deberá verificar, en caso de
cortocircuito que:
σmáx ≥ ( Iccp2 · L2 ) / ( 60 · d · W ), siendo:
σmáx = Valor de la carga de rotura de tracción del material de los conductores. Para cobre semiduro
2800 Kg / cm2.
Iccp = Intensidad permanente de cortocircuito trifásico, en kA.
L = Separación longitudinal entre apoyos, en cm.
d = Separación entre fases, en cm.
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W = Módulo resistente de los conductores, en cm3.
Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas por Orma-SF6 conforme a la normativa
vigente se garantiza el cumplimiento de la expresión anterior.
4.3. Comprobación por solicitación térmica a cortocircuito.
La sobreintensidad máxima admisible en cortocircuito para el embarrado se determina:
Ith = α · S · √(∆T / t), siendo:
Ith = Intensidad eficaz, en A.
α = 13 para el Cu.
S = Sección del embarrado, en mm2.
∆T = Elevación o incremento máximo de temperatura, 150ºC para Cu.
t = Tiempo de duración del cortocircuito, en s.
Puesto que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas por Orma-SF6 conforme a la normativa
vigente, se garantiza que:
Ith ≥ 16 kA durante 1 s.
5. SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN.
Los transformadores están protegidos tanto en AT como en BT. En Alta tensión la protección la efectúan
las celdas asociadas a esos transformadores, y en baja tensión la protección se incorpora en los cuadros de
BT.
Protección trafo 1.
La protección del transformador en AT de este CT se realiza utilizando una celda de interruptor con
fusibles combinados, siendo éstos los que efectúan la protección ante cortocircuitos. Estos fusibles son
limitadores de corriente, produciéndose su fusión antes de que la corriente de cortocircuito haya
alcanzado su valor máximo.
Los fusibles se seleccionan para:
- Permitir el paso de la punta de corriente producida en la conexión del transformador en vacio.
- Soportar la intensidad nominal en servicio continuo.
La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia:
Potencia (kVA)
In fusibles (A)

125
10
Para la protección contra sobrecargas se instalará un relé electrónico con captadores de intensidad por
fase, cuya señal alimentará a un disparador electromecánico liberando el dispositivo de retención del
interruptor.
Protección en Baja Tensión.
En el circuito de baja tensión de cada transformador según RU6302 se instalará un Cuadro de
Distribucción de 4 salidas con posibilidad de extensionamiento. Se instalarán fusibles en todas las salidas,
con una intensidad nominal igual al valor de la intensidad exigida a esa salida, y un poder de corte mayor
o igual a la corriente de cortocircuito en el lado de baja tensión, calculada en el apartado 3.4.
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La descarga del trafo al cuadro de Baja Tensión se realizará con conductores XLPE 0,6/1kV 240 mm2 Al
unipolares instalados al aire cuya intensidad admisible a 40ºC de temperatura ambiente es de 420 A.
Para el trafo 1, cuya potencia es de 125 kVA y cuya intensidad en Baja Tensión se ha calculado en el
apartado 2, se emplearán 1 conductor por fase y 1 para el neutro.
6. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
Para el cálculo de la superficie mínima de las rejillas de entrada de aire en el edificio del centro de
transformación, se utiliza la siguiente expresión:
3
Sr = ( Wcu + Wfe ) / ( 0,24 · k · √( h · ∆T ) ), siendo:
Wcu = Pérdidas en el cobre del transformador, en kW.
Wfe = Pérdidas en el hierro del transformador, en kW.
k = Coeficiente en función de la forma de las rejillas de entrada de aire, 0,5.
h = Distancia vertical entre centros de las rejillas de entrada y salida, en m.
∆T = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada, 15ºC.
Sr = Superficie mínima de la rejilla de entrada de ventilación del transformador, en m2.
No obstante, puesto que se utilizan edificios prefabricados de Orma-md éstos han sufrido ensayos de
homologación en cuanto al dimensionado de la ventilación del centro de transformación.
7. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS.
El pozo de recogida de aceite será capaz de alojar la totalidad del volumen que contiene el transformador,
y así es dimensionado por el fabricante al tratarse de un edificio prefabricado.
8. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
8.1. Investigación de las características del suelo.
Según la investigación previa del terreno donde se intalará éste Centro de Transformación, se determina
una resistividad media superficial de 150 Ωxm.
8.2. Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo
correspondiente a la eliminación
del defecto.
En instalaciones de Alta Tensión de tercera categoría los parámetros de la red que intervienen en los
cálculos de faltas a tierras son:
Tipo de neutro.
El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, o a través de impedancia (resistencia o
reactancia), lo cual producirá una limitación de las corrientes de falta a tierra.
Tipo de protecciones en el origen de la línea.
Cuando se produce un defecto, éste es eliminado mediante la apertura de un elemento de corte que actúa
por indicación de un relé de intensidad, el cual puede actuar en un tiempo fijo (relé a tiempo
independiente), o según una curva de tipo inverso (relé a tiempo dependiente).
Asimismo pueden existir reenganches posteriores al primer disparo que sólo influirán en los cálculos si se
producen en un tiempo inferior a 0,5 s.
Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora, se tiene:
- Intensidad máxima de defecto a tierra, Idmáx (A): 300.
- Duración de la falta.
Desconexión inicial.
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Tiempo máximo de eliminación del defecto (s): 0.7.
8.3. Diseño de la instalación de tierra.
Para los cálculos a realizar se emplearán los procedimientos del ”Método de cálculo y proyecto de
instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría“, editado por UNESA.
TIERRA DE PROTECCIÓN.
Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente
pero pueden estarlo por defectos de aislamiento, averías o causas fortuitas, tales como chasis y bastidores
de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de los
transformadores.
TIERRA DE SERVICIO.
Se conectarán a este sistema el neutro del transformador y la tierra de los secundarios de los
transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida.
Para la puesta a tierra de servicio se utilizarán picas en hilera de diámetro 14 mm. y longitud 2 m., unidas
mediante conductor desnudo de Cu de 50 mm2 de sección. El valor de la resistencia de puesta a tierra de
este electrodo deberá ser inferior a 37 Ω.
2
La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo se realizará con cable de Cu de 50 mm ,
aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de protección al impacto mecánico de 7 como mínimo.
8.4. Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.
Las características de la red de alimentación son:
· Tensión de servicio, U = 25000 V.
· Puesta a tierra del neutro:
- Desconocida.
· Nivel de aislamiento de las instalaciones de Baja Tensión, Ubt = 6000 V.
· Características del terreno:
· ρ terreno (Ωxm): 150.
· ρH hormigón (Ωxm): 3000.
TIERRA DE PROTECCIÓN.
Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (Rt), la intensidad y tensión de defecto
(Id, Ud), se utilizarán las siguientes fórmulas:
· Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt:
Rt = Kr · ρ (Ω)
· Intensidad de defecto, Id:
Id = Idmáx (A)
· Tensión de defecto, Ud:
Ud = Rt · Id (V)
El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:
· Configuración seleccionada: 50-30/5/82.
· Geometría: Anillo.
· Dimensiones (m): 5x3.
· Profundidad del electrodo (m): 0.5.
· Número de picas: 8.
· Longitud de las picas (m): 2.
Los parámetros característicos del electrodo son:
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· De la resistencia, Kr (Ω/Ωxm) = 0.082.
· De la tensión de paso, Kp (V/((Ωxm)A)) = 0.0182.
· De la tensión de contacto exterior, Kc (V/((Ωxm)A)) = 0.0371.
Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene:
Rt = Kr · ρ = 0.082 · 150 = 12.3 Ω.
Id = Idmáx = 300 A.
Ud = Rt · Id = 12.3 · 300 = 3690 V.
TIERRA DE SERVICIO.
El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:
· Configuración seleccionada: 5/32.
· Geometría: Picas en hilera.
· Profundidad del electrodo (m): 0.5.
· Número de picas: 3.
· Longitud de las picas (m): 2.
· Separación entre picas (m): 3.
Los parámetros característicos del electrodo son:
· De la resistencia, Kr (Ω/Ωxm) = 0.135.
Sustituyendo valores:
RtNEUTRO = Kr · ρ= 0.135 · 150 = 20.25 Ω.

8.5. Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación.
Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalación, las
puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con masas
conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión.
Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el exterior, ya que
estas serán prácticamente nulas. Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá dada por las
características del electrodo y la resistividad del terreno según la expresión:
Up = Kp · ρ · Id = 0.0182 · 150 · 300 = 819 V.
8.6. Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación.
En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo electrosoldado, con redondos de
diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30x0,30 m. Este mallazo se conectará
como mínimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de protección del Centro.
Dicho mallazo estará cubierto por una capa de hormigón de 10 cm. como mínimo.
Con esta medida se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de
forma eventual, estará sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo de la tensión de
contacto y de paso interior.
De esta forma no será necesario el cálculo de las tensiones de contacto y de paso en el interior, ya que su
valor será practicamente cero.
Asimismo la existencia de una superficie equipotencial conectada al electrodo de tierra, hace que la
tensión de paso en el acceso sea equivalente al valor de la tensión de contacto exterior.
Up (acc) = Kc · ρ · Id = 0.0371 · 150 · 300 = 1669.5 V.
8.7. Cálculo de las tensiones aplicadas.
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Para la obtención de los valores máximos admisibles de la tensión de paso exterior y en el acceso, se
utilizan las siguientes expresiones:
n
Upa = 10 · k / t · (1 + 6 · ρ / 1000) V.
n
Upa (acc) = 10 · k / t · (1 + (3 · ρ + 3 · ρ ) / 1000) V.
H
t = t´ + t´´ s.
Siendo:
Upa = Tensión de paso admisible en el exterior, en voltios.
Upa (acc) = Tensión en el acceso admisible, en voltios.
k , n = Constantes según MIERAT 13, dependen de t.
t = Tiempo de duración de la falta, en segundos.
t´ = Tiempo de desconexión inicial, en segundos.
t´´ = Tiempo de la segunda desconexión, en segundos.
ρ = Resistividad del terreno, en Ωxm.
ρ = Resistividad del hormigón, 3000 Ωxm.
H
Según el punto 8.2. el tiempo de duración de la falta es:
t´ = 0.7 s.
t = t´ = 0.7 s.
Sustituyendo valores:
n
Upa = 10 · k / t · (1 + 6 · ρ / 1000) = 10 · 102.86 · (1 + 6 · 150 / 1000) = 1954.29 V.
n
Upa (acc) = 10 · k / t · (1 + (3 · ρ + 3 · ρ ) / 1000) = 10 · 102.86 · (1 + (3 · 150 + 3 · 3000) /
H
1000) = 10748.57 V.
Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:
Tensión de paso en el exterior y de paso en el acceso.
Concepto
Valor calculado
Condición
Valor admisible


Tensión de paso
en el exterior
Up = 819 V.
≤
Upa = 1954.29 V.


Tensión de paso
en el acceso
Up (acc) = 1669.5 V.
≤
Upa (acc) = 10748.57 V.
Tensión e intensidad de defecto.
Concepto
Valor calculado
Condición
Valor admisible
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Tensión de defecto

≤

Ud = 3690 V.

Ubt = 6000 V.



Intensidad de defecto
Id = 300 A.
>
8.8. Investigación de las tensiones transferibles al exterior.
Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un estudio para su
reducción o eliminación.
No obstante, para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance tensiones elevadas
cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación mínima (Dn-p), entre los electrodos de
los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio.
Dn-p ≥ (ρ · Id) / (2000 · π) = (150 · 300) / (2000 · π) = 7.16 m.
Siendo:
ρ = Resistividad del terreno en Ωxm.
Id = Intensidad de defecto en A.
La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo de servicio se realizará con cable de Cu de
50 mm2, aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de protección al impacto mecánico de 7 como
mínimo.
8.9. Corrección del diseño inicial.
No se considera necesario la corrección del sistema proyectado según se pone de manifiesto en las tablas
del punto 8.7.
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ANNEXE 11
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Annex 11 Instal·lació Elèctrica Baixa Tensió
L'objecte del present projecte és el d'exposar davant els Organismes Competents que la
instal·lació que ens ocupa reuneix les condicions i garanties mínimes exigides per la
reglamentació vigent, amb la finalitat d'obtenir l'Autorització Administrativa i la d'Execució de
la instal·lació, així com servir de base a l'hora de procedir a l'execució d'aquest projecte.

Reglamentació i disposicions oficials i particulars.
El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen la seva
ocupació i la forma d'execució de les obres a realitzar, donant amb això compliment a les
següents disposicions:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llei 7/1994, de 18 de maig, de Protecció Ambiental.
Reglament de Qualificació Ambiental.
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries
(Reial decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002).
Reial decret 1955/2000 d'1 de Desembre, pel qual es regulen les Activitats de
Transport, Distribució, Comercialització, Subministrament i Procediments
d'Autorització d'Instal·lacions d'Energia Elèctrica.
NBE CPI-96 de Protecció contra Incendis als Edificis.
NBE CA-88 de Condicions Acústiques als Edificis.
NBE CT-79 de Condicions Tèrmiques als Edificis.
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis.
Normes Tècniques per a l'accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques,
urbanístiques i en el transport.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre d'1.997, sobre Disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres.
Reial decret 486/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de treball.
Reial decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball.
Reial decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
Reial decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció
individual.

Classificació d'emplaçaments.
Els emplaçaments classe II són aquells en els quals hi ha o pot haver-hi pols inflamable.
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Zones d'emplaçaments Classe II.
Es distingeixen:
- Zona 20: Emplaçament en el qual l'atmosfera explosiva en forma de núvol de pols inflamable
en l'aire està present de forma permanent, o per un espai de temps perllongat, o
freqüentment.
Les capes en si mateixes no constitueixen una zona 20. En general aquestes condicions es
donen a l'interior de conduccions, recipients, etc. Els emplaçaments en els quals hi ha capes de
pols però no hi ha núvols de forma contínua o durant llargs períodes de temps, no entren en
aquest concepte.
- Zona 21: Emplaçaments en els quals cal comptar amb la formació ocasional, en condicions
normals de funcionament, d'una atmosfera explosiva, en forma de núvol de pols inflamable en
l'aire.
Aquesta zona pot incloure entre uns altres, els emplaçaments en l'immediat veïnatge de, per
exemple, llocs de buidatge o ompliment de pols.
- Zona 22: Emplaçaments en el qual no cal explicar, en condicions normals de funcionament,
amb la formació d'una atmosfera explosiva perillosa en forma de núvol de pols inflamable en
l'aire o en la qual, en cas de formar-se aquesta atmosfera explosiva, només subsisteix per breu
espai de temps.
Aquesta zona pot incloure, entre uns altres, entorns propers de sistemes contenint pols dels
quals pugues haver-hi fugides i formar dipòsits de pols.
En la Norma *CEI 61241-3 es recullen regles per establir zones en emplaçaments de Classe II.

Escomesa.
És part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta la caixa general de protecció o
unitat funcional equivalent (*CGP). Els conductors seran de coure o alumini. Aquesta línia està
regulada per la *ITC-*BT-11.
Atenent al seu traçat, al sistema d'instal·lació i a les característiques de la xarxa, l'escomesa
podrà ser:
- Aèria, posada sobre façana. Els cables seran aïllats, de tensió assignada 0,6/1 kV, i la seva
instal·lació es farà preferentment sota conductes tancats o canals protectores. Per als creus de
vies públiques i espais sense edificar, els cables podran instal·lar-se amarrats directament en
tots dos extrems. L'altura mínima sobre carrers i carreteres en cap cas serà inferior a 6 m.
- Aèria, tibada sobre pals. Els cables seran aïllats, de tensió assignada 0,6/1 kV, i podran
instal·lar-se suspesos d'un cable fiador o mitjançant la utilització d'un conductor neutre fiador.
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Quan els cables creuin sobre vies públiques o zones de possible circulació rodada, l'altura
mínima sobre carrers i carreteres no serà en cap cas inferior a 6 m.
- Subterrània. Els cables seran aïllats, de tensió assignada 0,6/1 kV, i podran instal·lar-se
directament enterrats, enterrats sota tub o en galeries, o canals revisables.
- *Aero-subterrània. Complirà les condicions indicades als apartats anteriors. En el pas
d'escomesa subterrània a aèria o viceversa, el cable anirà protegit des de la profunditat
establerta fins a una altura mínima de 2,5 m per sobre del nivell del sòl, mitjançant conducte
rígid de les següents característiques:
•
•
•
•
•
•
•
•

Resistència a l'impacte: Fort (6 juliols).
Temperatura mínima d'instal·lació i servei: - 5 ºC.
Temperatura màxima d'instal·lació i servei: + 60 ºC.
Propietats elèctriques: Continuïtat elèctrica/aïllant.
Resistència a la penetració d'objectes sòlids: D > 1 mm.
Resistència a la corrosió (conductes metàl·lics): Protecció interior mitjana, exterior
alta.
Resistència a la propagació de la flama: No propagador.
Finalment, cal assenyalar que l'escomesa serà part de la instal·lació constituïda per
l'Empresa Subministradora, per tant el seu disseny ha de basar-se en les normes
particulars d'ella.

Instal·lacions d'enllaç.
Caixa de protecció i mesura.
Per al cas de subministraments a un únic usuari, al no existir línia general d'alimentació, es
col·locarà en un únic element la caixa general de protecció i l'equip de mesura; aquest element
es denominarà caixa de protecció i mesura. En conseqüència, el fusible de seguretat situat
abans del comptador coincideix amb el fusible que inclou una CGP.
S'instal·laran preferentment sobre les façanes exteriors dels edificis, en llocs de lliure i
permanent accés. La seva situació es fixarà de comú acord entre la propietat i l'empresa
subministradora.
S'instal·larà sempre en un nínxol en paret, que es tancarà amb una porta preferentment
metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50.102, revestida exteriorment d'acord
amb les característiques de l'entorn i estarà protegida contra la corrosió, disposant d'un pany o
cadenat normalitzat per l'empresa subministradora. Els dispositius de lectura dels equips de
mesura hauran d'estar situats a una altura compresa entre 0,70 i 1,80 m.
En el nínxol es deixaran prevists els orificis necessaris per allotjar els conductes d'entrada de
l'escomesa.
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Quan la façana no boga amb la via pública, la caixa general se situarà en el límit entre les
propietats públiques i privades.
Les caixes de protecció i mesura a utilitzar correspondran a un dels tipus recollits en les
especificacions tècniques de l'empresa subministradora que hagin estat aprovades per
l'Administració Pública competent, en funció del nombre i naturalesa del subministrament.
Dins de les mateixes s'instal·laran fusibles en tots els conductors de fase o polars, amb poder
de cort almenys igual al corrent de curtcircuit prevista en el punt de la seva instal·lació.
Les caixes de protecció i mesura compliran tot el que sobre el particular s'indica en la Norma
UNE-EN 60.439 -1, tindran grau d'inflamabilitat segons s'indica en la norma UNE-EN 60.439 -3,
una vegada instal·lades tindran un grau de protecció IP43 segons UNEIX 20.324 i IK 09 segons
UNE-EN 50.102 i seran precintables.
L'envolupant haurà de disposar de la ventilació interna necessària que garanteixi la no
formació de condensacions. El material transparent per a la lectura serà resistent a l'acció dels
rajos ultraviolat.
Les disposicions generals d'aquest tipus de caixa queden recollides en la ITC-BT-13.
Derivació individual.
És la part de la instal·lació que, partint de la caixa de protecció i mesura, subministra energia
elèctrica a una instal·lació d'usuari. Comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i
els dispositius generals de comandament i protecció. Està regulada per la ITC-BT-15.
Les derivacions individuals estaran constituïdes per:
•
•
•
•
•
•

Conductors aïllats a l'interior de tubs encastats.
Conductors aïllats a l'interior de tubs enterrats.
Conductors aïllats a l'interior de tubs en muntatge superficial.
Conductors aïllats a l'interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui
obrir amb l'ajuda d'un útil.
Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN
60.439 -2.
Conductors aïllats a l'interior de conductes tancats d'obra de fàbrica, projectats i
construïts a aquest efecte.

Els conductors a utilitzar seran de coure o alumini, aïllats i normalment unipolars, sent la seva
tensió assignada 450/750 V com a mínim. Per al cas de cables multiconductors o per al cas de
derivacions individuals a l'interior de tubs enterrats, l'aïllament dels conductors serà de tensió
assignada 0,6/1 kV. La secció mínima serà de 6 mm² per als cables polars, neutre i protecció i
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d'1,5 mm² per al fil de comandament (per a aplicació de les diferents tarifes), que serà de color
vermell.
Els cables seran no propagadores de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els
cables amb característiques equivalents a les de la norma UNEIX 21.123 part 4 o 5 o a la norma
UNEIX 211002 compleixen amb aquesta prescripció.
La caiguda de tensió màxima admissible serà, per al cas de derivacions individuals en
subministraments per a un únic usuari en què no existeix línia general d'alimentació, de l'1,5
%.
Dispositius generals i individuals de comandament i protecció.
Els dispositius generals de comandament i protecció se situaran el més a prop possible del
punt d'entrada de la derivació individual. En establiments en els quals procedeixi, es col·locarà
una caixa per a l'interruptor de control de potència, immediatament abans dels altres
dispositius, en compartiment independent i precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el
mateix quadre on es col·loquin els dispositius generals de comandament i protecció.
Els dispositius individuals de comandament i protecció de cadascun dels circuits, que són
l'origen de la instal·lació interior, podran instal·lar-se en quadres separats i en altres llocs.
L'altura a la qual se situaran els dispositius generals i individuals de comandament i protecció
dels circuits, mesura des del nivell del sòl, estarà compresa entre 1 i 2 m.
Les envolupants dels quadres s'ajustaran a les normes UNEIX 20.451 i UNE-EN 60.439 -3, amb
un grau de protecció mínim IP 30 segons UNEIX 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102.
L'envolupant per a l'interruptor de control de potència serà precintable i les seves dimensions
estaran d'acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar. Les seves característiques i
tipus correspondran a un model oficialment aprovat.
L'instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa, impresa amb
caràcters indelebles, en la qual consti el seu nom o marca comercial, data en què es va
realitzar la instal·lació, així com la intensitat assignada de l'interruptor general automàtic.
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim:
- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, d'intensitat nominal mínima 25 A, que
permeti el seu accionament manual i que estigui dotat d'elements de protecció contra
sobrecàrrega i curtcircuits (segons ITC-BT-22). Tindrà poder de cort suficient per a la intensitat
de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4,5 ca com a mínim.
Aquest interruptor serà independent de l'interruptor de control de potència.

283

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

- Un interruptor diferencial general, d'intensitat assignada superior o igual a la de l'interruptor
general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits (segons ITC-BT24). Es complirà la següent condició:

Ra x Ia ≤ U
on:
"Ra" és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de
masses.
"Ia" és el corrent que assegura el funcionament del dispositiu de protecció (corrent diferencialresidual assignada).
"O" és la tensió de contacte límit convencional (50 V en locals secs i 24 V en locals humits).
Si pel tipus o caràcter de la instal·lació s'instal·lés un interruptor diferencial per cada circuit o
grup de circuits, es podria prescindir de l'interruptor diferencial general, sempre que quedin
protegits tots els circuits. En el cas que s'instal·li més d'un interruptor diferencial en sèrie,
existirà una selectivitat entre ells.
Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de
ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra.
- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de
cadascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22).
- Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23, si fos necessari.

Instal·lacions interiors.
Selecció d’equips elèctrics.
La categoria dels equips (exclosos cables i conductors) per a atmosfera de gasos i vapors serà
la indicada a continuació:
Categoria de l'equipo

Zones en què s'admeten

Categoria 1

20, 21 y 22

Categoria 2

21 y 22

Categoria 3

22

Sent:
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Categoria 1: Aparells dissenyats perquè puguin funcionar dins dels paràmetres operatius
determinats pel fabricant i assegurar un nivell de protecció molt alt.
Categoria 2: Aparells dissenyats per poder funcionar en les condicions pràctiques fixades pel
fabricant i assegurar un alt nivell de protecció.
Categoria 3: Aparells dissenyats per poder funcionar en les condicions pràctiques fixades pel
fabricant i assegurar un nivell normal de protecció.
En la mesura del possible, els equips elèctrics se situaran en àrees no perilloses. Si això no és
possible, la instal·lació es durà a terme on existeixi menor risc.
Conductors.
Els conductors i cables que s'emprin en les instal·lacions seran de coure o alumini i seran
sempre aïllats. La tensió assignada no serà inferior a 450/750 V. La secció dels conductors a
utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació
interior i qualsevol punt d'utilització sigui menor del 3 % per a enllumenat i del 5 % pels altres
usos.
El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior (3-5 %) i
la de la derivació individual (1,5 %), de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la
suma dels valoris límits especificats per a ambdues (4,5-6,5 %). Per a instal·lacions que
s'alimentin directament en alta tensió, mitjançant un transformador propi, es considerarà que
la instal·lació interior de baixa tensió té el seu origen a la sortida del transformador, sent
també en aquest cas les caigudes de tensió màximes admissibles del 4,5 % per a enllumenat i
del 6,5 % pels altres usos.
Les intensitats màximes admissibles dels conductors, es regiran íntegrament per l'indicat en la
Norma UNEIX 20.460-5-523 i el seu annex Nacional. En zones amb el risc d'incendi, la intensitat
admissible haurà de disminuir-se en un 15%.
En instal·lacions interiors, per tenir en compte els corrents harmònics deguts a càrregues no
lineals i possibles desequilibris, excepte justificació per càlcul, la secció del conductor neutre
serà com a mínim igual a la de les fases. No s'utilitzarà un mateix conductor neutre per a
diversos circuits.
Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent:

Secció conductors fase (mm²)

Secció conductors protecció (mm²)

Sf ≤ 16

Sf

16 < S f ≤ 35

16
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Sf > 35

Sf/2

Identificació de conductors.
Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al
conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors
que presentin els seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es
prevegi per a un conductor de fase la seva passada posterior a conductor neutre,
s'identificaran aquests pel color blau clar. Al conductor de protecció se li identificarà pel color
verd-groc. Tots els conductors de fase, o si escau, aquells pels quals no es prevegi la seva
passada posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris.
Subdivisió de les instal·lacions.
Les instal·lacions se subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries que
puguin produir-se en un punt d'elles, afectin solament a certes parts de la instal·lació, per
exemple a un sector de l'edifici, a una planta, a un sol local, etc., per a això els dispositius de
protecció de cada circuit estaran adequadament coordinats i seran selectius amb els
dispositius generals de protecció que els precedeixin.
Tota instal·lació es dividirà en diversos circuits, segons les necessitats, a fi de:
•
•
•

evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit i limitar les conseqüències d'una
fallada.
facilitar les verificacions, assajos i manteniments.
evitar els riscos que podrien resultar de la fallada d'un sol circuit que pogués dividir-se,
com per exemple si solament hi ha un circuit d'enllumenat.

Equilibrat de càrregues.
Perquè es mantingui el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que formen part
d'una instal·lació, es procurarà que aquella quedi repartida entre les seves fases o conductors
polars.
Resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica.
Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors
indicats en la taula següent:
Tensió nominal instal·lació
MBTS o MBTP
≤500 V
> 500 V

Tensió assaig corrent continu Resistència d'aïllament (MΩ)
(V)
250
≥0,25
500
≥0,50
1000
≥1,00
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La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi
durant 1 minut una prova de tensió de 2O + 1000 V a freqüència industrial, sent O la tensió
màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim d'1.500 V.
Els corrents de fugida no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels
circuits en què aquesta pugui dividir-se a l'efecte de la seva protecció, a la sensibilitat que
presentin els interruptors diferencials instal·lats com a protecció contra els contactes
indirectes.
Connexions.
En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple
retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre
utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió;
pot permetre's així mateix, la utilització de brides de connexió. Sempre hauran de realitzar-se a
l'interior de caixes d'entroncament i/o de derivació.
Si es tracta de conductors de diversos filferros cablejats, les connexions es realitzaran de
manera que el corrent es reparteixi per tots els filferros components.

Sistemes d’instal·lació.
Prescripcions Generals.
Diversos circuits poden trobar-se en el mateix tub o en el mateix compartiment de canal si tots
els conductors estan aïllats per a la tensió assignada més elevada.
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es
disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una
distància mínima de 3 cm. En cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire calent,
vapor o fum, les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que no puguin aconseguir
una temperatura perillosa i, per tant, es mantindran separades per una distància convenient o
per mitjà de pantalles calorífugas.
Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar
lloc a condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., tret
que es prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra
els efectes d'aquestes condensacions.
Les canalitzacions hauran d'estar disposades de manera que facilitin la seva maniobra,
inspecció i accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera
que mitjançant la convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir a tot
moment a reparacions, transformacions, etc.
En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals com
a murs, envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant

287

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

protegides contra les deterioracions mecàniques, les accions químiques i els efectes de la
humitat.
Les cobertes, tapes o envolupants, comandaments i pulsadores de maniobra d'aparells tals
com a mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc, instal·lats en els locals humits o
mullats, seran de material aïllant.
Les entrades dels cables i dels tubs als aparells elèctrics es realitzaran d'acord amb la manera
de protecció previst. Els orificis dels equips elèctrics per a entrades de cables o tubs que no
s'utilitzin hauran de tancar-se mitjançant peces concordes amb la manera de protecció que
vagin dotats aquests equips.
En el punt de transició d'una canalització elèctrica d'una zona a una altra, o d'un emplaçament
perillós a un altre no perillós, s'haurà d'impedir el pas de gasos, vapors o líquids inflamables.
Això pot precisar del segellat de rases, tubs, safates, etc, una ventilació adequada o el
farciment de rases amb sorra.
Conductores aïllats sota tubs protectors.
Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V, aïllats amb barreges
termoplàstiques o termostables. Els tubs seran metàl·lics, rígids o flexibles, amb les següents
característiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resistència a la compressió: Fort.
Resistència a l'impacte: Fort.
Temperatura mínima d'instal·lació i servei: -5 ºC.
Temperatura màxima d'instal·lació i servei: +60 ºC.
Resistència al corbat: Rígid/curvable.
Propietats elèctriques: Continuïtat elèctrica/aïllant.
Resistència a la penetració d'objectes sòlids: Contra objectes D 1 mm.
Resistència a la penetració de l'aigua: Contra gotes d'aigua caient verticalment quan el
sistema de tubs està inclinat 15º.
Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics i compostos: Protecció interior i exterior
mitjana.

El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a
conduir, s'obtindrà de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques
mínimes segons el tipus d'instal·lació.
Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les
prescripcions generals següents:
•

El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a
les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació.
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•
•
•

•

•

•

•

•

•

Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin
la continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.
Els tubs aïllants rígids curvables en calent podran ser assemblats entre si en calent,
recobrint l'entroncament amb una cua especial quan es precisi una unió estanca.
Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els
especificats pel fabricant conforme a UNE-EN
Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de
col·locar-los i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que
es considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més de 15
metres. El nombre de corbes en angle situades entre dos registres consecutius no serà
superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de col·locats
aquests.
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels
conductors en els tubs o servir al mateix temps com a caixes d'entroncament o
derivació.
Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de
material aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides
contra la corrosió. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar
folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà
almenys igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40
mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer
estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar-se
prensaestopas o ràcords adequats.
En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es
produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a això es triarà
convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient l'evacuació i establint una
ventilació apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser,
per exemple, l'ús d'una "T" de la qual un dels braços no s'empra.
Els tubs metàl·lics han de posar-se a terra. La seva continuïtat elèctrica haurà de
quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és
necessari que la distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no
excedeixi de 10 metres.
No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre.

Quan els tubs s'instal·lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, les següents
prescripcions:
•

Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de bridas o abraçadores protegides
contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a

289

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

•
•
•

màxim, de 0,50 metres. Es disposaran fixacions d'una i una altra part en els canvis
d'adreça, en els entroncaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes
o aparells.
Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual s'instal·len, corbant-se
o usant els accessoris necessaris.
En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els
punts extrems no seran superiors al 2 per 100.
És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una altura mínima de
2,50 metres sobre el sòl, a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics.

Quan els tubs es col·loquin encastats, es tindran en compte, a més, les següents prescripcions:
•

•
•

•

•

•

En la instal·lació dels tubs a l'interior dels elements de la construcció, les fregues no
posaran en perill la seguretat de les parets o sostres en què es practiquin. Les
dimensions de les fregues seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una
capa d'1 centímetre d'espessor, com a mínim. En els angles, l'espessor d'aquesta capa
pot reduir-se a 0,5 centímetres.
No s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de
les plantes inferiors.
Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se,
entre forjat i revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de
formigó o morter d'1 centímetre d'espessor, com a mínim, a més del revestiment.
En els canvis d'adreça, els tubs estaran convenientment corbats o ben proveïts de
colzes o "T" apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de
tapes de registre.
Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i
desmuntables una vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats
amb la superfície exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s'instal·lin a
l'interior d'un allotjament tancat i practicable.
En el cas d'utilitzar-se tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts
horitzontals a 50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una
distància dels angles de cantonades no superior a 20 centímetres.

Conductors aïllats fixats directament sobre les parets.
Aquestes instal·lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 kV,
proveïts d'aïllament i coberta, construïts de manera que disposin d'una protecció mecànica
(cables amb aïllament mineral i coberta metàl·lica o cables armats amb filferro d'acer
galvanitzat i coberta externa no metàl·lica).
Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les següents prescripcions:
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•
•

•

•

•

•

•

Es fixaran sobre les parets per mitjà de bridas, abraçadores, o collarets de manera que
no perjudiquin les cobertes dels mateixos.
Amb la finalitat de que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del
seu propi pes, els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment propers. La
distància entre dos punts de fixació successius, no excedirà de 0,40 metres.
Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions
d'instal·lació en què s'efectuï la mateixa, s'utilitzaran cables armats. En cas de no
utilitzar aquests cables, s'establirà una protecció mecànica complementària sobre els
mateixos.
S'evitarà corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripció en contra
fixada en la Norma UNEIX corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a
10 vegades el diàmetre exterior del cable.
Els creus dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part
anterior o posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la
superfície exterior de la canalització no elèctrica i la coberta de loscables quan
l'encreuament s'efectuï per la part anterior d'aquella.
Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o
emplaçaments així ho exigeixin, utilitzant-se a aquesta fi caixes o altres dispositius
adequats. L'estanqueïtat podrà quedar assegurada amb l'ajuda de prensaestopas.
Els entroncaments i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents
proveïts de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció
mecànica establerta, l'aïllament i la inaccessibilitat de les connexions i permetent la
seva verificació en cas necessari.

Conductors aïllats sota canals protectors.
La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o
no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable.
Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V, aïllats amb barreges
termoplàstiques o termostables. Les canals seran metàl·liques, amb les següents
característiques:
•
•
•
•
•

Resistència a l'impacte: Fort.
Temperatura mínima d'instal·lació i servei: +15 ºC canals L ? 16 mm i -5 ºC canals L >
16 mm.
Temperatura màxima d'instal·lació i servei: +60 ºC.
Propietats elèctriques: Aïllant canals L ? 16 mm i Continuïtat elèctrica/aïllant canals L >
16 mm.
Resistència a la penetració d'objectes sòlids: Grau 4 canals L ? 16 mm i no inferior a 2
canals L > 16 mm.
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Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com a "canals
amb tapa d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col·locar
mecanismes tals com a interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control,
etc, sempre que es fixin d'acord amb les instruccions del fabricador. També es podran realitzar
entroncaments de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes.
Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes característiques
mínimes de resistència a l'impacte, de temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei, de
resistència a la penetració d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades
a les condicions de l'emplaçament al que es destina; així mateix les canals seran no
propagadores de la flama. Aquestes característiques seran conformes a les normes de la seriï
UNE-EN 50.085.
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o
paral·leles a les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació.
Les canals amb conductivitat elèctrica han de connectar-se a la xarxa de terra, la seva
continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada.
La tapa de les canals quedarà sempre accessible.
Conductors aïllats en safata o suport de safates.
Aquestes instal·lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 kV,
proveïts d'aïllament i coberta, construïts de manera que disposin d'una protecció mecànica
(cables amb aïllament mineral i coberta metàl·lica o cables armats amb filferro d'acer
galvanitzat i coberta externa no metàl·lica).

Protecció contra sobreintensitats.
Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se en
el mateix, per a això la interrupció d'aquest circuit es realitzarà en un temps convenient o
estarà dimensionament per a les sobreintensitats previsibles.
Les sobreintensitats poden estar motivades per:
•
•
•

Sobrecàrregues degudes als aparells d'utilització o defectes d'aïllament de gran
impedància.
Curtcircuits.
Descàrregues elèctriques atmosfèriques.

a) Protecció contra sobrecàrregues. El límit d'intensitat de corrent admissible en un conductor
ha de quedar en tot cas garantida pel dispositiu de protecció utilitzat, tenint en compte que la
intensitat admissible en els conductors haurà de disminuir-se en un 15% respecte al valor
corresponent a una instal·lació convencional. El dispositiu de protecció podrà estar constituït
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per un interruptor automàtic de cort omnipolar amb corba tèrmica de tall, o per fusibles
calibrats de característiques de funcionament adequades.
b) Protecció contra curtcircuits. En l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció
contra curtcircuits la capacitat dels quals de cort estarà d'acord amb la intensitat de curtcircuit
que pugui presentar-se en el punt de la seva connexió. S'admet, no obstant això, que quan es
tracti de circuits derivats d'un principal, cadascun d'aquests circuits derivats disposi de
protecció contra sobrecàrregues, mentre que un sol dispositiu general pugui assegurar la
protecció contra curtcircuits per a tots els circuits derivats. S'admeten com a dispositius de
protecció contra curtcircuits els fusibles calibrats de característiques de funcionament
adequades i els interruptors automàtics amb sistema de tall omnipolar.
La norma UNEIX 20.460 -4-43 recull tots els aspectes requerits per als dispositius de protecció.
La norma UNEIX 20.460 -4-473 defineix l'aplicació de les mesures de protecció exposades en la
norma UNEIX 20.460 -4-43 segons sigui per causa de sobrecàrregues o curtcircuit, assenyalant
en cada cas el seu emplaçament o omissió.

Protecció contra sobretensions.
Categories de las sobretensions.
Les categories indiquen els valors de tensió suportada a l'ona de xoc de sobretensión que
deuen tenir els equips, determinant, al seu torn, el valor límit màxim de tensió residual que
han de permetre els diferents dispositius de protecció de cada zona per evitar el possible dany
d'aquests equips.
Es distingeixen 4 categories diferents, indicant en cada cas el nivell de tensió suportada a
impulsos, en kV, segons la tensió nominal de la instal·lació.
Tensió nominal de la instal·lació
Sistemes
Trifàsics
230/400
400/690
1000

Sistemes
Monofàsics
230
---

Tensió suportada a impulsos 1,2/50
(kV)
Categoria Categoria Categoria Categoria
IV
III
II
I
6
4
2,5
1,5
8

6

4

2,5

Categoria I
S'aplica als equips molt sensibles a les sobretensiones i que estan destinats a ser connectats a
la instal·lació elèctrica fixa (ordinadors, equips electrònics molt sensibles, etc). En aquest cas,
les mesures de protecció es prenen fora dels equips a protegir, ja sigui en la instal·lació fixa o
entre la instal·lació fixa i els equips, a fi de limitar les sobretensiones a un nivell específic.
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Categoria II
S'aplica als equips destinats a connectar-se a una instal·lació elèctrica fixa (electrodomèstics,
eines portàtils i altres equips similars).
Categoria III
S'aplica als equips i materials que formen part de la instal·lació elèctrica fixa i a altres equips
pels quals es requereix un alt nivell de fiabilitat (armaris de distribució, embarrados,
aparamenta: interruptors, seccionadores, preses de corrent, etc, canalitzacions i els seus
accessoris: cables, caixa de derivació, etc, motors amb connexió elèctrica fixa: ascensors,
màquines industrials, etc.
Categoria IV
S'aplica als equips i materials que es connecten en l'origen o molt propers a l'origen de la
instal·lació, aigües a dalt del quadre de distribució (comptadors d'energia, aparells de
telemesura, equips principals de protecció contra sobreintensitats, etc).
Mesures per al control de les sobretensions.
Es poden presentar dues situacions diferents:
- Situació natural: quan no cal la protecció contra les sobretensions transitòries, doncs es
preveu un baix risc de sobretensions en la instal·lació (a causa que està alimentada per una
xarxa subterrània íntegrament). En aquest cas es considera suficient la resistència a les
sobretensions dels equips indicada en la taula de categories, i no es requereix cap protecció
suplementària contra les sobretensions transitòries.
- Situació controlada: quan cal la protecció contra les sobretensions transitòries en l'origen de
la instal·lació, doncs la instal·lació s'alimenta per, o inclou, una línia aèria amb conductors nus
o aïllats.
També es considera situació controlada aquella situació natural en què és convenient incloure
dispositius de protecció per a una major seguretat (continuïtat de servei, valor econòmic dels
equips, pèrdues irreparables, etc.).
Els dispositius de protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric han de seleccionar-se de
manera que el seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió suportada a impuls de la
categoria dels equips i materials que es preveu que es vagin a instal·lar.
Els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, incloent el neutre o
compensador i la terra de la instal·lació.
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Selecció dels materials a la instal·lació.
Els equips i materials han d'escollir-se de manera que la seva tensió suportada a impulsos no
sigui inferior a la tensió suportada prescrita en la taula anterior, segons la seva categoria.
Els equips i materials que tinguin una tensió suportada a impulsos inferior a la indicada en la
taula, es poden utilitzar, no obstant això:
- en situació natural, quan el risc sigui acceptable.
- en situació controlada, si la protecció contra les sobretensions és adequada.

Protecció contra contactes directes i indirectes.
Protecció contra contactes directes.
Protecció per aïllament de les parts actives.
Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que
destruint-ho.
Protecció per mitjà de barreres o envolupants.
Les parts actives han d'estar situades a l'interior de les envolupants o darrere de barreres que
posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNEIX20.324. Si es necessiten
obertures majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips,
s'adoptaran precaucions apropiades per impedir que les persones o animals domèstics toquin
les parts actives i es garantirà que les persones siguin conscients del fet que les parts actives
no han de ser tocades voluntàriament.
Les superfícies superiors de les barreres o envolupants horitzontals que són fàcilment
accessibles, han de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD.
Les barreres o envolupants han de fixar-se de manera segura i ser d'una robustesa i durabilitat
suficients per mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts
actives en les condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes.
Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envolupants o llevar parts d'aquestes, això
no ha de ser possible més que:
- bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina;
- o bé, després de llevar la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o
aquestes envolupants, no podent ser restablida la tensió fins al cap de tornar a col·locar les
barreres o les envolupants;
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- o bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció
IP2X o IP XXB, que no pugui ser llevada més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina i que
impedeixi tot contacte amb les parts actives.
Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual.
Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de
protecció contra els contactes directes.
L'ocupació de dispositius de corrent diferencial-residual, el valor del qual de corrent diferencial
assignat de funcionament sigui inferior o igual a 30 dt., es reconeix com a mesura de protecció
complementària en cas de fallada d'una altra mesura de protecció contra els contactes
directes o en cas d'imprudència dels usuaris.
Protecció contra contactes indirectes.
La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de
l'alimentació". Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una fallada, que
una tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar
com resultat un risc. La tensió límit convencional és igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern,
en condicions normals i a 24 V en locals humits.
Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de
ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El
punt neutre de cada generador o transformador ha de posar-se a terra.
Es complirà la següent condició:
Ra x Ia ≤ U

on:

- Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de
masses.
- Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el
dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial-residual és el corrent diferencialresidual assignada.
- O és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V).

Postes a terra.
Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a terra,
puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les
proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics
utilitzats.
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La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna,
d'una part del circuit elèctric o d'una part conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una
presa de terra amb un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl.
Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt
d'instal·lacions, edificis i superfície propera del terreny no apareguin diferències de potencial
perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de
descàrrega d'origen atmosfèric.
L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser tals que:
•

•

•
•

El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de
protecció i de funcionament de la instal·lació i es mantingui d'aquesta manera al llarg
del temps.
Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular sense perill,
particularment des del punt de vista de solicitacions tèrmiques, mecàniques i
elèctriques.
La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les
condicions benvolgudes d'influències externes.
Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisis que poguessin afectar a altres
parts metàl·liques.

Unions a terra.
Presa de terra.
Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per:
•
•
•
•
•
•

barres, tubs;
platines, conductors nus;
plaques;
anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves
combinacions;
armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretesades;
altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades.

Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica
segons la classe 2 de la norma UNEIX 21.022.
El tipus i la profunditat d'enterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible
pèrdua d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la
resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a
0,50 m.
Conductors de terra.
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La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, hauran d'estar d'acord amb els
valors indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als
conductors de protecció.
TIPUS
Protegit contra la corrosió*

Protegit mecànicament No protegit mecànicament
16 mm2 Coure
16 mm2 Acer Galvanitzat
25 mm2 Coure
50 mm2 Hierro

Segons apartat 3.4

No protegit contra la corrosió

* La protecció contra la corrosió pot obtenir-se mediant una evolvent
Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha d'extremarse la cura perquè resultin elèctricament correctes. Ha de cuidar-se, especialment, que les
connexions, no danyin ni als conductors ni als elèctrodes de terra.
Borns de posada a terra.
En tota instal·lació de posada a terra ha de preveure's un born principal de terra, al com han
d'unir-se els conductors següents:
•
•
•
•

Els conductors de terra.
Els conductors de protecció.
Els conductors d'unió equipotencial principal.
Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris.

Ha de preveure's sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permeti
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat
amb el born principal de terra, ha de ser desmuntable necessàriament per mitjà d'un útil, ha
de ser mecànicament segur i ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.
Conductors de protecció.
Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d'una instal·lació amb
el born de terra, amb la finalitat d'assegurar la protecció contra contactes indirectes.
Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent:
Secció conductors fase (mm²)

Secció conductors protecció (mm²)

Sf ≤ 16
16 < S f ≤ 35
Sf > 35

Sf
16
Sf/2

En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització
d'alimentació seran de coure amb una secció, almenys de:
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•
•

2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica.
4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica.

Com a conductors de protecció poden utilitzar-se:
•
•
•

conductors en els cables multiconductores, o
conductors aïllats o nus que posseeixin una envolupant comuna amb els conductors
actius, o
conductors separats nus o aïllats.

Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir
amb els conductors de protecció no han de ser connectades en sèrie en un circuit de protecció.
Conductors de equipotencialitat.
El conductor principal d'equipotencialitat ha de tenir una secció no inferior a la meitat de la del
conductor de protecció de secció major de la instal·lació, amb un mínim de 6 mm². No obstant
això, la seva secció pot ser reduïda a 2,5 mm² si és de coure.
La unió d’equipotencialitat suplementària pot estar assegurada, bé per elements conductors
no desmuntables, tals com a estructures metàl·liques no desmuntables, bé per conductors
suplementaris, o per combinació dels dos.
Resistència de las preses de terra.
El valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de
contacte superiors a:
•
•

24 V en local o emplaçament conductor
50 V en els altres casos.

Si les condicions de la instal·lació són tals que poden donar lloc a tensions de contacte
superiors als valors assenyalats anteriorment, s'assegurarà la ràpida eliminació de la falta
mitjançant dispositius de tall adequats al corrent de servei.
La resistència d'un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat
del terreny en el qual s'estableix. Aquesta resistivitat varia freqüentment d'un punt a un altre
del terreny, i vària també amb la profunditat.
Preses de terra independents.
Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra, quan una de les preses de
terra, no abast, respecte a un punt de potencial zero, una tensió superior a 50 V quan per
l'altra circula el màxim corrent de defecte a terra prevista.
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Separació entre les preses de terra de les masses de les instal·lacions d’utilització i
de les masses d'un centre de transformació.
Es verificarà que les masses posades a terra en una instal·lació d'utilització, així com els
conductors de protecció associats a aquestes masses o als relés de protecció de massa, no
estan unides a la presa de terra de les masses d'un centre de transformació, per evitar que
durant l'evacuació d'un defecte a terra al centre de transformació, les masses de la instal·lació
d'utilització puguin quedar sotmeses a tensions de contacte perilloses. Si no es fa el control
d'independència indicant anteriorment (50 V), entre la posada a terra de les masses de les
instal·lacions d'utilització respecte a la posada a terra de protecció o masses del centre de
transformació, es considerarà que les preses de terra són elèctricament independents quan es
compleixin totes i cadascuna de les condicions següents:
a) No existeixi canalització metàl·lica conductora (coberta metàl·lica de cable no aïllada
especialment, canalització d'aigua, gas, etc.) que una la zona de terres del centre de
transformació amb la zona on es troben els aparells d'utilització.
b) La distància entre les preses de terra del centre de transformació i les preses de terra o
altres elements conductors enterrats en els locals d'utilització és almenys igual a 15 metres per
a terrens la resistivitat dels quals no sigui elevada (<100 ohms.m). Quan el terreny sigui molt
mal conductor, la distància haurà de ser calculada.
c) El centre de transformació està situat en un recinte aïllat dels locals d'utilització o bé, si
aquesta contigu als locals d'utilització o a l'interior.dels mateixos, està establert de tal manera
que els seus elements metàl·lics no estan units elèctricament als elements metàl·lics
constructius dels locals d'utilització.
Només es podran unir la posada a terra de la instal·lació d'utilització (edifici) i la posada a terra
de protecció (masses) del centre de transformació, si el valor de la resistència de posada a
terra única és prou baixa perquè es compleixi que en el cas d'evacuar el màxim valor previst
del corrent de defecte a terra (Aneu) al centre de transformació, el valor de la tensió de
defecte (Vd = Aneu x Rt) sigui menor que la tensió de contacte màxima aplicada.
Revisió de las preses de terra.
Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat qualsevol instal·lació de
presa de terra, haurà de ser obligatòriament comprovada pel Director de l'Obra o Instal·lador
Autoritzat al moment de donar d'alta la instal·lació per a la seva engegada o en funcionament.
Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra,
almenys anualment, en l'època en la qual el terreny estigui mes sec. Per a això, es mesurarà la
resistència de terra, i es repararan amb caràcter urgent els defectes que es trobin.
En els llocs en què el terreny no sigui favorable a la bona conservació dels elèctrodes, aquests i
els conductors d'enllaç entre ells fins al punt de posada a terra, es posaran al descobert per al
seu examen, almenys una vegada cada cinc anys.
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Receptors d'enllumenat.
Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la seriï UNE-EN
60598.
La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han d'excedir de 5
kg. Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han de presentar
entroncaments intermedis i l'esforç haurà de realitzar-se sobre un element diferent del born
de connexió.
Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o Classe III,
hauran de tenir un element de connexió per a la seva posada a terra, que anirà connectat de
manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit.
L'ús de llums de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc), es permetrà quan la seva
ubicació estigui fos del volum d'accessibilitat o quan s'instal·lin barreres o envolupants
separadores.
En instal·lacions d'il·luminació amb llums de descàrrega realitzades en locals en els quals
funcionin màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, s'hauran de prendre les
mesures necessàries per evitar la possibilitat d'accidents causats per il·lusió òptica originada
per l'efecte estroboscòpic.
Els circuits d'alimentació estaran prevists per transportar la càrrega deguda als propis
receptors, als seus elements associats i als seus corrents harmònics i d'arrencada. Per a
receptors amb llums de descàrrega, la càrrega mínima prevista en voltamperes serà d'1,8
vegades la potència en watts dels llums. En el cas de distribucions monofàsiques, el conductor
neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. Serà acceptable un coeficient diferent per al
càlcul de la secció dels conductors, sempre que el factor de potència de cada receptor sigui
major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa cadascun dels elements associats als
llums i els corrents d'arrencada, que tant aquestes com aquells puguin produir. En aquest cas,
el coeficient serà el que resulti.
En el cas de receptors amb llums de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor de
potència fins a un valor mínim de 0,9.
En instal·lacions amb llums de molt baixa tensió (p.i. 12 V) ha de preveure's la utilització de
transformadors adequats, per assegurar una adequada protecció tèrmica, contra curtcircuits i
sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics.
Per als rètols lluminosos i per a instal·lacions que els alimenten amb tensions assignades de
sortida en buit compreses entre 1 i 10 kV s'aplicarà el que es disposa en la norma UNE-EN
50.107.
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Receptors a motor.
Els motors han d'instal·lar-se de manera que l'aproximació a les seves parts en moviment no
pugui ser causa d'accident. Els motors no han d'estar en contacte amb matèries fàcilment
combustibles i se situaran de manera que no puguin provocar la ignició d'aquestes.
Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d'estar dimensionaments per a
una intensitat del 125 % de la intensitat a plena càrrega del motor. Els conductors de connexió
que alimenten a diversos motors, han d'estar dimensionaments per a una intensitat no inferior
a la suma del 125 % de la intensitat a plena càrrega del motor de major potència, més la
intensitat a plena càrrega de tots els altres.
Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves
fases, devent aquesta última protecció ser de tal naturalesa que cobreixi, en els motors
trifàsics, el risc de la falta de tensió en una de les seves fases. En el cas de motors amb
arrancador estavella-triangle, s'assegurarà la protecció, tant per a la connexió en estel com en
triangle.
Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de
l'alimentació, quan l'arrencada espontània del motor, com a conseqüència del restabliment de
la tensió, pugui provocar accidents, o perjudicar el motor, d'acord amb la norma UNEIX 20.460
-4-45.
Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es poguessin
produir efectes que perjudiquessin a la instal·lació o ocasionessin pertorbacions inacceptables
al funcionament d'altres receptors o instal·lacions.
En general, els motors de potència superior a 0,75 quilowatts han d'estar proveïts de reóstatos
d'arrencada o dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el
període d'arrencada i el de marxa normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons les
característiques del motor que ha d'indicar la seva placa, sigui superior
a l'assenyalada en el quadre següent:

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
D'1,50 kW a 5 kW:

3,0

De 5 kW a 15 kW: 2
Més de 15 kW: 1,5
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
Fórmulas
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) =
voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m.
Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/ρ
ρ = ρ20[1+α (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T.
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.018
Al = 0.029
α = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
Fórmulas Cortocircuito
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* IpccI = Ct U / √3 Zt
Siendo,
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
U: Tensión trifásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio).
* IpccF = Ct UF / 2 Zt
Siendo,
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión.
UF: Tensión monofásica en V.
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea).
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:
Zt = (Rt² + Xt²)½
Siendo,
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
(mohm)
R = L · 1000 · CR / K · S · n
X = Xu · L / n
(mohm)
R: Resistencia de la línea en mohm.
X: Reactancia de la línea en mohm.
L: Longitud de la línea en m.
CR: Coeficiente de resistividad.
K: Conductividad del metal.
S: Sección de la línea en mm².
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.
* tmcicc = Cc · S² / IpccF²
Siendo,
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Sección de la línea en mm².
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* tficc = cte. fusible / IpccF²
Siendo,
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.
* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²
Siendo,
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles)
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UF: Tensión de fase (V)
K: Conductividad
S: Sección del conductor (mm²)
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.
n: nº de conductores por fase
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión.
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).
CURVA B
CURVA C
CURVA D Y MA

IMAG = 5 In
IMAG = 10 In
IMAG = 20 In

Fórmulas Embarrados
Cálculo electrodinámico
σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)
Siendo,
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separación entre apoyos (cm)
d: Separación entre pletinas (cm)
n: nº de pletinas por fase
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)
σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)
Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)
S: Sección total de las pletinas (mm²)
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107
DEMANDA DE POTENCIAS
A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado.
iluminacio
endols bascula
endolls mag
endolls of+lab+wc
endolls fabric
bomba BIEs
bascula
fabricacio

18177 W
3000 W
3000 W
20000 W
5000 W
5000 W
3000 W
63270 W
120447 W

TOTAL....
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Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 1 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 120447 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
16000x1.25+118735.8=138735.8 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=138735.8/1,732x400x0.8=250.32 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x150+TTx95mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 370 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.6
e(parcial)=1x138735.8/50.49x400x150=0.05 V.=0.01 %
e(total)=0.01% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles Int. 315 A.
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 1 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 120447 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
16000x1.25+118735.8=138735.8 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=138735.8/1,732x400x0.8=250.32 A.
Se eligen conductores Unipolares 3x95/50+TTx50mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 290 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.53
e(parcial)=1x138735.8/48.27x400x95=0.08 V.=0.02 %
e(total)=0.03% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 270 A.
Cálculo de la Línea: iluminacio
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 1 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 18177 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
32465.8 W.(Coef. de Simult.: 1 )
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I=32465.8/1,732x400x0.8=58.58 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 170 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 30.34
e(parcial)=1x32465.8/53.39x400x35=0.04 V.=0.01 %
e(total)=0.04% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 94 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 94 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA.

SUBCUADRO
iluminacio
DEMANDA DE POTENCIAS
A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado.
llum parc estella
llum parc roll
llum transit
llum fab
llum emerg fab
llum bascula
llum magatzem
emerg bascula
emerg magatzem
llum ofi + labo
llumserveis
emerg ofic+lab+ser

1600 W
1200 W
1600 W
3480 W
36 W
516 W
8000 W
9W
72 W
1392 W
200 W
72 W
18177 W

TOTAL....

Cálculo de la Línea: llum parcs
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 2800 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
5040 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=5040/230x0.8=27.39 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 104.12 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
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Temperatura cable (ºC): 28.11
e(parcial)=2x45x5040/53.84x230x10=3.66 V.=1.59 %
e(total)=1.63% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 30 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: llum parc estella
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 95 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Datos por tramo
Tramo
Longitud(m)
P.des.nu.(W)
P.inc.nu.(W)

1
5
400
0

2
30
400
0

3
30
400
0

4
30
400
0

- Potencia a instalar: 1600 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1600x1.8=2880 W.
I=2880/230x1=12.52 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 77.17 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 26.18
e(parcial)=2x50x2880/54.24x230x6=3.85 V.=1.67 %
e(total)=3.31% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: llum parc roll
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 230 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Datos por tramo
Tramo
Longitud(m)
P.des.nu.(W)
P.inc.nu.(W)

1
150
400
0

2
40
400
0

3
40
400
0

- Potencia a instalar: 1200 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1200x1.8=2160 W.
I=2160/230x1=9.39 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 104.12 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.37
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e(parcial)=2x190x2160/54.41x230x10=6.56 V.=2.85 %
e(total)=4.49% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: llum transit
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 120 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Datos por tramo
Tramo
Longitud(m)
P.des.nu.(W)
P.inc.nu.(W)

1
5
400
0

2
30
400
0

3
40
400
0

4
45
400
0

- Potencia a instalar: 1600 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1600x1.8=2880 W.
I=2880/230x1=12.52 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x35+TTx16mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 208.25 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.16
e(parcial)=2x58.75x2880/54.45x230x35=0.77 V.=0.34 %
e(total)=0.38% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: llum fabrica
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 3516 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
6328.8 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=6328.8/230x0.8=34.4 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 52 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.13
e(parcial)=2x0.3x6328.8/49.17x230x10=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 38 A.
Protección diferencial:
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Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: llum fab
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B-Unip.Tubos,Pared Madera
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 3480 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3480x1.8=6264 W.
I=6264/230x1=27.23 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19
D. tubo: 25mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.9
e(parcial)=2x50x6264/49.9x230x10=5.46 V.=2.37 %
e(total)=2.43% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: llum emerg fab
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B-Unip.Tubos,Pared Madera
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 36 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
36x1.8=64.8 W.
I=64.8/230x1=0.28 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19
D. tubo: 25mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40
e(parcial)=2x50x64.8/51.52x230x10=0.05 V.=0.02 %
e(total)=0.08% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: Llum magatz. bascu
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 8597 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
15381.8 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=15381.8/230x0.8=83.6 A.
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Se eligen conductores Unipolares 2x35mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 208.25 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 32.25
e(parcial)=2x45x15381.8/53.01x230x35=3.24 V.=1.41 %
e(total)=1.45% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Aut./Bip. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 94 A.
Protección diferencial:
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: llum bascula
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 516 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
400x1.8+116=836 W.
I=836/230x1=3.63 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 104.12 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.05
e(parcial)=2x5x836/54.48x230x10=0.07 V.=0.03 %
e(total)=1.48% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: llum magatzem
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 8000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
8000x1.8=14400 W.
I=14400/230x1=62.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 134.75 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 34.71
e(parcial)=2x25x14400/52.53x230x16=3.72 V.=1.62 %
e(total)=3.07% ADMIS (4.5% MAX.)
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Cálculo de la Línea: emerg bascula
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B-Unip.Tubos,Pared Madera
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 9 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
9x1.8=16.2 W.
I=16.2/230x1=0.07 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x35+TTx16mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 104 A. según ITC-BT-19
D. tubo: 40mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40
e(parcial)=2x5x16.2/51.52x230x35=0 V.=0 %
e(total)=1.45% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: emerg magatzem
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 72 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
72x1.8=129.6 W.
I=129.6/230x1=0.56 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 104.12 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25
e(parcial)=2x25x129.6/54.49x230x10=0.05 V.=0.02 %
e(total)=1.47% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: llum oficines
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1664 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2835.2 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=2835.2/230x0.8=15.41 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A. según ITC-BT-19
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.91
e(parcial)=2x0.3x2835.2/50.08x230x4=0.04 V.=0.02 %
e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: llum ofi + labo
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B-Unip.Tubos,Pared Madera
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1392 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1392x1.8=2505.6 W.
I=2505.6/230x1=10.89 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
D. tubo: 20mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 44.88
e(parcial)=2x60x2505.6/50.62x230x4=6.46 V.=2.81 %
e(total)=2.86% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: llumserveis
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B-Unip.Tubos,Pared Madera
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 200 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
200 W.
I=200/230x1=0.87 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
D. tubo: 20mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.05
e(parcial)=2x10x200/51.51x230x2.5=0.14 V.=0.06 %
e(total)=0.12% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: emerg ofic+lab+ser

313

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B-Unip.Tubos,Pared Madera
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 72 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
72x1.8=129.6 W.
I=129.6/230x1=0.56 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
D. tubo: 20mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x50x129.6/51.51x230x2.5=0.44 V.=0.19 %
e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.)

CALCULO DE EMBARRADO iluminacio
Datos
- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5
Pletina adoptada
- Sección (mm²): 150
- Ancho (mm): 30
- Espesor (mm): 5
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.75, 1.125, 0.125, 0.031
- I. admisible del embarrado (A): 400
a) Cálculo electrodinámico
σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =11.29² · 25² /(60 · 10 · 0.125 · 1) = 1062.365 <= 1200
kg/cm² Cu
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible
Ical = 58.58 A
Iadm = 400 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Ipcc = 11.29 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 150 · 1 / (1000 · √0.5) = 34.79 kA
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Cálculo de la Línea: endolls bascu maga
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 6000 W.
- Potencia de cálculo:
6000 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=6000/230x0.8=32.61 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 104.12 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 29.41
e(parcial)=2x45x6000/53.58x230x10=4.38 V.=1.91 %
e(total)=1.94% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 38 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: endols bascula
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B-Unip.Tubos,Pared Madera
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 3000 W.
- Potencia de cálculo: 3000 W.
I=3000/230x0.8=16.3 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19
D. tubo: 25mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.19
e(parcial)=2x5x3000/50.93x230x10=0.26 V.=0.11 %
e(total)=2.05% ADMIS (6.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: endolls mag
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 3000 W.
- Potencia de cálculo: 3000 W.
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I=3000/230x0.8=16.3 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 77.17 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 27.01
e(parcial)=2x25x3000/54.07x230x6=2.01 V.=0.87 %
e(total)=2.81% ADMIS (6.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: endolls ofic
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 25000 W.
- Potencia de cálculo:
25000 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=25000/230x0.8=135.87 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x70mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 171 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.94
e(parcial)=2x0.3x25000/48.2x230x70=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.04% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Aut./Bip. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 153 A.
Protección diferencial:
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: endolls of+lab+wc
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B-Unip.Tubos,Pared Madera
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 20000 W.
- Potencia de cálculo: 20000 W.
I=20000/230x0.8=108.7 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x70+TTx35mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 160 A. según ITC-BT-19
D. tubo: 63mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.85
e(parcial)=2x50x20000/49.05x230x70=2.53 V.=1.1 %
e(total)=1.14% ADMIS (6.5% MAX.)
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Cálculo de la Línea: endolls fabric
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B-Unip.Tubos,Pared Madera
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 5000 W.
- Potencia de cálculo: 5000 W.
I=5000/230x0.8=27.17 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x70+TTx35mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 160 A. según ITC-BT-19
D. tubo: 63mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.87
e(parcial)=2x30x5000/51.36x230x70=0.36 V.=0.16 %
e(total)=0.2% ADMIS (6.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: bomba BIEs
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 0.9
- Potencia a instalar: 5000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
4000x1.25+1000=6000 W.
I=6000/1,732x400x0.8x0.9=12.03 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 63 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 26.64
e(parcial)=60x6000/54.15x400x6x0.9=3.08 V.=0.77 %
e(total)=0.8% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: bascula
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 3000 W.
- Potencia de cálculo: 3000 W.
I=3000/230x0.8=16.3 A.
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Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 77.17 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 27.01
e(parcial)=2x45x3000/54.07x230x6=3.62 V.=1.57 %
e(total)=1.6% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: fabricacio
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 1 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 63270 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
16000x1.25+47270=67270 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=67270/1,732x400x0.8=121.37 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 140 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.82
e(parcial)=1x67270/48.22x400x25=0.14 V.=0.03 %
e(total)=0.07% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 131 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 131 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA.

SUBCUADRO
fabricacio
DEMANDA DE POTENCIAS
A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado.
linia assecat
linia pellets
linia molta
linia ensacat
descarga tremuja

11720 W
13200 W
13350 W
23000 W
2000 W
63270 W

TOTAL....
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Cálculo de la Línea: linia assecat
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B-Unip.Cond.no circ.,Pared Mad
- Longitud: 52 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1
- Datos por tramo
Tramo
1
Longitud(m) 30
Pot.nudo(kW) 0.72

2
1
0.75

3
5
0.75

4
4
3.5

5
4
5.5

- Potencia a instalar: 11720 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
5500x1.25+6220=13095 W.
I=13095/1,732x400x0.8x1=23.63 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.35
e(parcial)=41.34x13095/48.63x400x6x1=4.64 V.=1.16 %
e(total)=1.22% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: linia pellets
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B-Unip.Cond.no circ.,Pared Mad
- Longitud: 32 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1
- Datos por tramo
Tramo
1
Longitud(m) 20
Pot.nudo(kW) 2.2

2
8
3

3
2
7.5

4
2
0.5

- Potencia a instalar: 13200 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
7500x1.25+5700=15075 W.
I=15075/1,732x400x0.8x1=27.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 61.67
e(parcial)=28.23x15075/47.75x400x6x1=3.71 V.=0.93 %
e(total)=0.99% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.
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Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: linia molta
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B-Unip.Cond.no circ.,Pared Mad
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1
- Datos por tramo
Tramo
1
Longitud(m) 31
Pot.nudo(kW) 0.75

2
2
0.5

3
5
1.1

4
2
11

- Potencia a instalar: 13350 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
11000x1.25+2350=16100 W.
I=16100/1,732x400x0.8x1=29.05 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 64.72
e(parcial)=39.23x16100/47.27x400x6x1=5.57 V.=1.39 %
e(total)=1.46% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: linia ensacat
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 25000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
16000x1.25+9000=29000 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=29000/1,732x400x0.8=52.32 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 84 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 51.64
e(parcial)=0.3x29000/49.43x400x25=0.02 V.=0 %
e(total)=0.07% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA.
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Cálculo de la Línea: linia ensacat
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B-Unip.Cond.no circ.,Pared Mad
- Longitud: 27 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1
- Datos por tramo
Tramo
1
Longitud(m) 20
Pot.nudo(kW) 16

2
2
0.5

3
4
6

4
1
0.5

- Potencia a instalar: 23000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
16000x1.25+7000=27000 W.
I=27000/1,732x400x0.8x1=48.72 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 52.01
e(parcial)=21.84x27000/49.36x400x25x1=1.19 V.=0.3 %
e(total)=0.37% ADMIS (6.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: descarga tremuja
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
2000x1.25=2500 W.
I=2500/1,732x400x0.8x1=4.51 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 0.6/1 kV
I.ad. a 25°C (Fc=1) 63 A. según ITC-BT-07
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.23
e(parcial)=15x2500/54.44x400x6x1=0.29 V.=0.07 %
e(total)=0.14% ADMIS (6.5% MAX.)

CALCULO DE EMBARRADO fabricacio
Datos
- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
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- Tiempo duración c.c. (s): 0.5
Pletina adoptada
- Sección (mm²): 150
- Ancho (mm): 30
- Espesor (mm): 5
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.75, 1.125, 0.125, 0.031
- I. admisible del embarrado (A): 400
a) Cálculo electrodinámico
σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =11.14² · 25² /(60 · 10 · 0.125 · 1) = 1033.48 <= 1200
kg/cm² Cu
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible
Ical = 121.37 A
Iadm = 400 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Ipcc = 11.14 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 150 · 1 / (1000 · √0.5) = 34.79 kA

Cálculo de la Línea: Bateria Condensadores
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 4 m; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia reactiva: 48600.62 VAr.
I= CRe x Qc / (1.732 x U) = 1.5x48600.62/(1,732x400)=105.23 A.
Se eligen conductores Unipolares 3x50/25+TTx25mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V
I.ad. a 40°C (Fc=1) 117 A. según ITC-BT-19
D. tubo: 63mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 64.27
e(parcial)=4x48600.62/47.34x400x50=0.21 V.=0.05 %
e(total)=0.08% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 111 A.
Protección diferencial:
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA.
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
Datos
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- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5
Pletina adoptada
- Sección (mm²): 150
- Ancho (mm): 30
- Espesor (mm): 5
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.75, 1.125, 0.125, 0.031
- I. admisible del embarrado (A): 400
a) Cálculo electrodinámico
σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =11.69² · 25² /(60 · 10 · 0.125 · 1) = 1139.749 <= 1200
kg/cm² Cu
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible
Ical = 250.32 A
Iadm = 400 A

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Ipcc = 11.69 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 150 · 1 / (1000 · √0.5) = 34.79 kA

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección
Denominación

P.Cálculo
(W)

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

LINEA GENERAL ALIMENT.
DERIVACION IND.
iluminacio
endolls bascu maga
endols bascula
endolls mag
endolls ofic
endolls of+lab+wc
endolls fabric
bomba BIEs
bascula
fabricacio
Bateria Condensadores

138735.8
138735.8
32465.8
6000
3000
3000
25000
20000
5000
6000
3000
67270
0

1
1
1
45
5
25
0.3
50
30
60
45
1
4

4x150+TTx95Cu
3x95/50+TTx50Cu
4x35+TTx16Cu
2x10Cu
2x10+TTx10Cu
2x6+TTx6Cu
2x70Cu
2x70+TTx35Cu
2x70+TTx35Cu
4x6+TTx6Cu
2x6+TTx6Cu
4x25+TTx16Cu
3x50/25+TTx25Cu

I.Cálculo
(A)
250.32
250.32
58.58
32.61
16.3
16.3
135.87
108.7
27.17
12.03
16.3
121.37
105.23

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total
(A)
(%)
(%)
370
290
170
104.12
50
77.17
171
160
160
63
77.17
140
117

0.01
0.02
0.01
1.91
0.11
0.87
0.01
1.1
0.16
0.77
1.57
0.03
0.05

0.01
0.03
0.04
1.94
2.05
2.81
0.04
1.14
0.2
0.8
1.6
0.07
0.08

Cortocircuito
Denominación

LINEA GENERAL ALIMENT.
DERIVACION IND.

Longitud
(m)
1
1

Sección
(mm²)
4x150+TTx95Cu
3x95/50+TTx50Cu
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IpccI
(kA)
12
11.9

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

50
15

5925.19
5847.43

8.48
3.49

0.689

234.18

Curvas válidas
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iluminacio
endolls bascu maga
endols bascula
endolls mag
endolls ofic
endolls of+lab+wc
endolls fabric
bomba BIEs
bascula
fabricacio
Bateria Condensadores

1
45
5
25
0.3
50
30
60
45
1
4

4x35+TTx16Cu
2x10Cu
2x10+TTx10Cu
2x6+TTx6Cu
2x70Cu
2x70+TTx35Cu
2x70+TTx35Cu
4x6+TTx6Cu
2x6+TTx6Cu
4x25+TTx16Cu
3x50/25+TTx25Cu

11.74
11.74
1.66
1.66
11.74
11.68
11.68
11.74
11.74
11.74
11.74

15
15

15

15
15
15
15

5645.44
828.63
755.8
459.47
5816.3
3018.92
3752.55
402.11
524.97
5568.16
5312.36

0.51
1.93
2.32
2.26
1.92
7.11
4.6
2.94
1.73
0.27
1.17

100;B,C,D
38;B,C

160;B,C

16;B,C,D
20;B,C,D
160;B,C,D
160;B,C,D

Subcuadro iluminacio
Denominación

llum parcs
llum parc estella
llum parc roll
llum transit
llum fabrica
llum fab
llum emerg fab
Llum magatz. bascu
llum bascula
llum magatzem
emerg bascula
emerg magatzem
llum oficines
llum ofi + labo
llumserveis
emerg ofic+lab+ser

P.Cálculo
(W)

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

5040
2880
2160
2880
6328.8
6264
64.8
15381.8
836
14400
16.2
129.6
2835.2
2505.6
200
129.6

45
95
230
120
0.3
50
50
45
5
25
5
25
0.3
60
10
50

2x10Cu
2x6+TTx6Cu
2x10+TTx10Cu
2x35+TTx16Cu
2x10Cu
2x10+TTx10Cu
2x10+TTx10Cu
2x35Cu
2x10+TTx10Cu
2x16+TTx16Cu
2x35+TTx16Cu
2x10+TTx10Cu
2x4Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

I.Cálculo
(A)
27.39
12.52
9.39
12.52
34.4
27.23
0.28
83.6
3.63
62.61
0.07
0.56
15.41
10.89
0.87
0.56

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total
(A)
(%)
(%)
104.12
77.17
104.12
208.25
52
50
50
208.25
104.12
134.75
104
104.12
30
27
21
21

1.59
1.67
2.85
0.34
0.01
2.37
0.02
1.41
0.03
1.62
0
0.02
0.02
2.81
0.06
0.19

1.63
3.31
4.49
0.38
0.06
2.43
0.08
1.45
1.48
3.07
1.45
1.47
0.06
2.86
0.12
0.25

Cortocircuito
Denominación

Longitud
(m)

llum parcs
llum parc estella
llum parc roll
llum transit
llum fabrica
llum fab
llum emerg fab
Llum magatz. bascu
llum bascula
llum magatzem
emerg bascula
emerg magatzem
llum oficines
llum ofi + labo
llumserveis
emerg ofic+lab+ser

45
95
230
120
0.3
50
50
45
5
25
5
25
0.3
60
10
50

Sección
(mm²)
2x10Cu
2x6+TTx6Cu
2x10+TTx10Cu
2x35+TTx16Cu
2x10Cu
2x10+TTx10Cu
2x10+TTx10Cu
2x35Cu
2x10+TTx10Cu
2x16+TTx16Cu
2x35+TTx16Cu
2x10+TTx10Cu
2x4Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

IpccI
(kA)
11.34
1.65
1.65
11.34
11.34
10.94
10.94
11.34
4.29
4.29
4.29
4.29
11.34
10.39
10.39
10.39

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

15

824.09
204.09
152.23
1036.92
5446.64
748.1
748.1
2137.28
1714.27
1205.38
1996.71
954.75
5171.56
272.09
897.16
206.62

1.95
11.43
57.07
15.07
0.04
2.36
2.36
3.55
0.45
2.33
4.06
1.45
0.01
2.86
0.1
1.94

15
15

15

15

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

Curvas válidas

30;B

16;B,C,D
38;B,C

100;B

16;B,C

Subcuadro fabricacio
Denominación

linia assecat
linia pellets
linia molta
linia ensacat
linia ensacat
descarga tremuja

P.Cálculo
(W)
13095
15075
16100
29000
27000
2500

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

52
32
40
0.3
27
15

4x6+TTx6Cu
4x6+TTx6Cu
4x6+TTx6Cu
4x25Cu
4x25+TTx16Cu
4x6+TTx6Cu
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I.Cálculo
(A)
23.63
27.2
29.05
52.32
48.72
4.51

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total
(A)
(%)
(%)
32
32
32
84
77
63

1.16
0.93
1.39
0
0.3
0.07

1.22
0.99
1.46
0.07
0.37
0.14
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Cortocircuito
Denominación

linia assecat
linia pellets
linia molta
linia ensacat
linia ensacat
descarga tremuja

Longitud
(m)
52
32
40
0.3
27
15

Sección
(mm²)
4x6+TTx6Cu
4x6+TTx6Cu
4x6+TTx6Cu
4x25Cu
4x25+TTx16Cu
4x6+TTx6Cu
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IpccI
(kA)
11.18
11.18
11.18
11.18
11.02
11.02

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

15
15
15
15

457.51
709.25
581.33
5489.08
2347.82
1325.82

2.27
0.95
1.41
0.27
1.5
0.27

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

Curvas válidas

25;B,C
30;B,C,D
30;B,C
63;B,C,D
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COMPENSACION DE ENERGIA REACTIVA
Las fórmulas utilizadas son:
cosØ = P/√(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
ω = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).
En el cálculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalación en estudio presente el factor de
potencia deseado, se parte de los siguientes datos:
Suministro: Trifásico.
Tensión Compuesta: 400 V.
Potencia activa: 400000 W.
CosØ actual: 0.8.
CosØ a conseguir: 0.99.
Conexión de condensadores: en Triángulo.
Los resultados obtenidos son:
Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 243
Gama de Regulación: (1:2:4)
Potencia de Escalón (kVAr): 34.71
Capacidad Condensadores (µF): 230.21
La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las diferentes salidas es:
Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas).
1. Primera salida.
2. Segunda salida.
3. Primera y segunda salida.
4. Tercera salida.
5. Tercera y primera salida.
6. Tercera y segunda salida.
7. Tercera, primera y segunda salida.
Obteniéndose así los siete escalones de igual potencia.
Se recomienda utilizar escalones múltiplos de 5 kVAr.
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CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos:
M. conductor de Cu desnudo
M. conductor de Acero galvanizado

35 mm² 30 m.
95 mm²

Picas verticales de Cobre
de Acero recubierto Cu
de Acero galvanizado

14 mm
14 mm 1 picas de 2m.
25 mm

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65 ohmios.
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del
cálculo de circuitos.
Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de
enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu.
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ANNEXE 12
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Annex 12 Estudi de Seguretat i Salut

Memòria Estudi de Seguretat
Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que es van a
utilitzar o la utilització del qual està prevista. Identificació dels riscos laborals que poden
ser evitats, indicant a este efecte les mesures tècniques necessàries per a això. Relació
de riscos laborals que no poden eliminar-se especificant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos valorant la seva eficàcia.
Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Tècnica"
publicada per l'INSH.
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Albert Vidal
Juliol de 2014
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1. Descripció de l'obra
1.1. Dades generals del projecte i de l'obra
Descripció del Projecte i de
l'obra sobre la qual es treballa

PROJECTE DE IMPLANTACIÓ DUNA PLANTA DE PELLETS DE FUSTA AL T.M.
DE LLAVORSÍ, PALLARS SOBIRÀ

Situació de l'obra a construir

T.M. DE LLAVORSÍ, PALLARS SOBIRÀ

Tècnic autor del projecte

Albert Vidal Feliu

Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant la fase
de redacció del projecte

-

Nombre mig mensual de treballadors previst en l'obra:
A efectes del càlcul de "Equips de protecció individual" així com de les "Instal·lacions i servicis
d'Higiene i Benestar" necessaris, es tindrà en compte el nombre de treballadors mitjans
emprats, el qual és el que s'especifica en la taula següent :
Pressupost d'execució per contracta PEC (Euros)

3062000

Porcentatje de ma d'obra

37

Nombre d'anys previst

8,33333333333333E-02

Preu mitjà de l'hora

1

Nombre d'hores treballades per any

1

Nombre de treballadors previst en obra

0

1.2. Tipologia de l'obra a construir
El present projecte té com a objectiu, dissenyar, calcular, descriure i valorar les obres i
instal·lacions necessàries per a la implantació d'una planta de pellets de fusta al T.M. de
Llavorsí, Pallars Sobirà
Aquesta instal·lació consta de dues naus d’estructura de fusta la urbanització i paviment de les
diferents zones d’emmagatzematge i zones de pas i trànsit.
L'objectiu que té la construcció de la instal·lació, és donar sortida a tota la biomassa que
s’acumula als boscos de la comarca i que origina un risc d’incendis i de decaïment de les
masses boscoses, així com implementar una industria amb futur en una comarca rural.

1.3. Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar
l'obra
La indústria en projecte s’ubicarà en entorn rural, propera a la localitat de Llavorsí, en unes
parcel·les de orografia plana, amb un lleuger pendent en direcció nord-oest, travessades per un
camí i per dues línies de Alta Tensió, i fora de l’àmbit de les zones de servitud de la llei de
carreteres
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1.4. Condicions de l'entorn de l'obra que influïxen en la
prevenció de riscos laborals
1.4.1. Objectius prevencionistes
Un nombre elevat d'accidents en l'obra són originats per les interferències realitzades amb les
canalitzacions, conduccions i instal·lacions que creuen per l'obra o estan en els seus voltants.
En aquest apartat s'especifiquen totes aquelles condicions de l'entorn de l'obra que cal tindre
present, - algunes de les quals són detallades en els plànols - i que van a permetre valorar i
delímitar els riscos que poden originar.

1.4.2. Línies elèctriques aèries en tensió
A les parcel·les on s'ubicarà el projecte existeixen dues linies elèctriques aèries de Alta Tensió,
tal com s'observa als planols del projecte

1.4.3. Superfície de l'àrea de l'obra (m2) i límits
L'obra s'bicarà en una parcel·la de 36.000 m2 aproximadament, que limita amb parcel·les d'ús
agrari, dins un àmbit purament forestal, just a límit del Parc Natural de l'Alt Pinireu.

1.4.4. Estudi geotècnic
Cal entendre l'Estudi geotècnic inclòs en aquest document. No es reprodueix per economia
documental.
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2. Justificació documental
2.1. Justificació de l'Estudi de Seguretat i Salut
Per a complir als requisits establerts en el capítol II del RD 1627/97 en el que s'estableix
l'obligatorietat del Promotor durant la Fase de Projecte a què s'elabore un Estudi de Seguretat i
Salut al donar-se algun d'aquests supòsits :
a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte segui igual o superior
a 75 milions de pessetes (450.759,08 €).
b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun
moment a més de 20 treballadors simultàniament.
c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de treball
del total dels treballadors en l'obra sigui superior a 500.
d) les obres de túnels, galeria, conduccions subterrànies i preses.
A la vista dels valors anteriorment exposats i donades les característiques del projecte
objecte, al no complir els supòsits anteriors, es deduïx que el promotor queda obligat que
s'elabore un Estudi de Seguretat i Salut, el qual es desenvolupa en aquest document.

2.2. Objectius de l'Estudi de Seguretat
D'acord amb les prescripcions establertesper la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals,
i en el RD 1627/97, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de
Construcció, l'objectiu d'esta Memòria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut és marcar les
directrius bàsiques perquè l'empresa contractista per mitjà del Pla de seguretat desenvolupat a
partir d'aquest Estudi, pugui complir a les seues obligacions en matèria de prevenció de riscos
laborals.
•
•

•

•
•

En el desenvolupament d'esta Memòria, s'han identificat els riscos de les diferents Unitats
d'Obra, Màquines i Equips, avaluant l'eficàcia de les proteccions previstes a partir de les
dades aportades pel Promotor i el Projectista.
S'ha procurat que el desenvolupament d'aquest Estudi de Seguretat, estiga adaptat a les
pràctiques constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i tecnologies del
moment. Si el Contractista, a l'hora d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest
document, utilitza tecnologies noves, o procediments innovadors, haurà d'adequar
tècnicament el mateix.
Aquest Estudi de Seguretat i Salut és l'instrument aportat pel Promotor per a complir a
l'article 7 del RD 171/2004, a l'entendre's que la "Informació de l'empresari titular
(Promotor) queda complida per mitjà de l'Estudi de Seguretat i Salut, en els termes establits
en els articles 5 i 6 del RD 1627/97".
Aquest "Estudi de Seguretat i Salut" és un capítol més del projecte d'execució, per això
haurà d'estar en l'obra, junt amb la resta dels documents del Projecte d'execució.
Aquest document no substituïx al Pla de Seguretat.

334

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

3. Deures, obligacions i compromisos
Segons els Arts. 14 i 17, en el Capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
s'estableixen els següents punts:
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
El citat dret suposa l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels
treballadors enfront dels riscos laborals. Aquest deure protecció constituïx, igualment, un deure
les Administracions Públiques respecte del personal al seu servei. Els drets d'informació,
consulta i participació, formació en matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas de risc
greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en la present Llei,
formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en
el treball.
2. En compliment del deure protecció, l'empresari haurà de garantir la seguretat i la salut dels
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en
el marc de les seves responsabilitats, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals
mitjançant la integració de l'activitat preventiva en l'empresa i l'adopció de quantes mesures
siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les
especialitats que es recullen en els articles següents en matèria de pla de prevenció de riscos
laborals, avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors,
actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la
constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en els termes establerts en el capítol IV
d'aquesta
llei.
L'empresari desenvoluparà una acció permanent de seguiment de l'activitat preventiva amb la
finalitat de perfeccionar de manera contínua les activitats d'identificació, avaluació i control dels
riscos que no s'hagin pogut evitar i els nivells de protecció existents i disposarà el necessari per
a l'adaptació de les mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les
modificacions que puguin experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del
treball.
3. L'empresari haurà de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de
riscos laborals.
4. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions en
matèria de protecció i prevenció a treballadors o Serveis de l'empresa i el recurs al concert amb
entitats especialitzades per al desenvolupament d'activitats de prevenció complementaran les
accions de l'empresari, sense que per això li eximeixin del compliment del seu deure en
aquesta matèria, sense perjudici de les accions que pugui exercitar, si escau, contra qualsevol
altra persona.
5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no haurà de recaure de
cap manera sobre els treballadors.
Equips de treball i mitjos de protecció.
1. L'empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que els equips de treball
siguin adequats per al treball que hagi de realitzar-se i convenientment adaptats a aquest
efecte, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar-los.
Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la
salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que:
a) La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.
b) Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels
treballadors específicament capacitats per a això.
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2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual
adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan,
per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecció individual
haurien d'utilitzar-se quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar-se suficientment per
mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments
d'organització del treball.
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4. Prevenció de riscos
4.1. Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les
proteccions tècniques i mesures preventives establertes,
segons els mètodes i sistemes d'execusió previstos en el
projecte
4.1.1. Mètode emprat en l'avaluació de riscos
El mètode emprat per a l'avaluació de riscos permet realitzar, per mitjà de l'apreciació directa
de la situació, una avaluació dels riscos per als que no hi ha una reglamentació específica.
1r Gravetat de les conseqüències:
La gravetat de les conseqüències que poden causar eixe perill en forma de dany per al
treballador. Les conseqüències poden ser lleugerament danyoses, danyoses o extremadament
danyoses.Exemples:
Lleugerament danyós

- Talls i magolaments xicotets
- Irritació dels ulls per pols
- Mal de cap
- Disconfort
- Molèsties i irritació

Danyós

- Talls
- Cremades
- Commocions
- Torcements importants
- Fractures menors
- Sordera
- Asma
- Dermatitis
- Transtorns múscul-esquelètics
- Malaltia que conduïx a una incapacitat menor

Extremadament danyós

- Amputacions
- Fractures majors
- Intoxicacions
- Lesions múltiples
- Lesions facials
- Càncer i altres malalties cròniques que acurten severament la vida

2n Probabilitat:
Una vegada determinada la gravetat de les conseqüències, la probabilitat que eixa situació
tinga lloc pot ser baixa, mitjana o alta.
Baixa

És molt rar que es produïsca el dany

Mitjana

El dany ocorrerà en algunes ocasions

Alta

Sempre que es produïsca esta situació, el mas probable és que es produïsca un dany

3r Avaluació:
La combinació entre ambdós factors permet avaluar el risc aplicant la taula següent:

probabilitat baixa

Lleugerament danyós

Danyós

Extremadament danyós

Risc trivial

Risc tolerable

Risc moderat
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Probabilitat mitjana

Risc tolerable

Risc moderat

Risc important

Probabilitat alta

Risc moderat

Risc important

Risc intolerable

4t Control de riscos:
Els riscos seran controlats per a millorar les condicions del treball seguint els criteris següents:
Risc

S'han de prendre noves accions preventives?

Quan cal realitzar les accions preventives?

Trivial

No es requerix acció especifica

Tolerable

No es necessita millorar l'acció preventiva. S'han
de considerar situacions més rendibles o millores
que no suposen una càrrega econòmica important.

Moderat

S'han de fer esforços per a reduir el risc,
determinant les inversions precises.
Quan el risc moderat estiga associat a
conseqüències extremadament danyoses, s'haurà
de precisar millor la probabilitat que ocórrega el
dany per a establir l'acció preventiva.

Fixi un període de temps per a implantar les mesures
que reduïsquen el risc.

Important

Potser es precisen recursos considerables per a
controlar el risc.

Si s'està realitzant el treball ha de prendre mesures
per a reduir el risc en un temps inferior al dels riscos
moderats.
NO ha de començar el treball fins que s'hagi reduït el
risc.

Intolerable

Ha de prohibir-se el treball si no és possible reduir
el risc, inclús amb recursos limitats.

IMMEDIATAMENT: No ha de començar ni continuar
el treball fins que es reduïsca el risc.

Este mètode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en esta memòria de seguretat i que es
correspon amb el procés constructiu de l'obra, per a permetre :
"la Identificació i avaluació de riscos però amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció
adoptada i aplicada".
És a dir, els riscos detectats inicialment en cada unitat d'obra, són analitzats i avaluats eliminant
o disminuint les seues conseqüències, per mitjà de l'adopció de solucions tècniques,
organitzatives, canvis en el procés constructiu, adopció de mesures preventives, utilització de
proteccions col·lectives, epis i senyalització, fins a aconseguir un risc trivial, tolerable o
moderat, i sent ponderats per mitjà de l'aplicació dels criteris estadístics de siniestrabilitat
laboral publicats per la Direcció General d'Estadística del Ministeri de Treball i Assumptes
Socials.

Respecte als riscos evitats, cal tenir present:

Riscos laborals evitats
No s'han identificat riscos totalment evitats.
Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atès
que sempre podrà localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents
dels operaris o altres que aquest risc no sigui eliminat.
Per tant, es considera que els únics riscos evitables totalment són aquells que no existeixen
a l'haver estat eliminats des de la pròpia concepció del procés constructiu de l'obra; per
l'ocupació de processos constructius, maquinària, mitjans auxiliars o fins i tot amidades del
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propi disseny del projecte que no generin riscos i sens dubte, aquests riscos no mereixen
un desenvolupament detingut en aquesta memòria de seguretat.

4.1.2. Unitats d'obra
Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Replanteig
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Traçat de l'eix i dels extrems dels vials, mitjançant la col·locació d'estaques de fusta coincidents amb els perfils transversals
del projecte.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Atropellades dels
treballadors en la calçada, pel
trànsit rodat.

Risc

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Distorsió dels fluxos de
trànsit habituals.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Caigudes de persones al
caminar per les proximitats
dels pous que s'han fet per als
tastos.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Interferències per
conduccions enterrades.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Seccionament
d'instal·lacions existents.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Roba de treball.
- Guants de cuir.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Els operaris disposaran dels EPIS corresponents a la realització d'esta tasca (Roba de treball, guants, etc.)
Es mantindrà l'obra en neteja i ordre.
Es col·locaran tanques de protecció en les rases o zones d'excavació, del menys 1m. D´altura.
Els picots de replanteig una vegada acanades se senyalitzaran convenientment amb cintes, per a evitar caigudes.

Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Reblerts - Reblert i estès
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
El reblert de terres en aquesta obra es realitza per a anivellar sensiblement el terreny dipositant terres en els llocs que la
necessiten fins a aconseguir la superfície requerida i especificada en el projecte, per a la construcció que es va a realitzar.
Es realitzarà amb les màquines de moviment de terres previstes per a aquestes operacions i que més endavant es detallen.

339

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Sinistres de vehicles per
excés de càrrega o mal
manteniment.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Caigudes de material des
de les caixes dels vehicles.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Caigudes de persones des
de les caixes o carrosseries
dels vehicles.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Interferències entre vehicles
per falta de direcció o
senyalització en les
maniobres.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Atropell de persones.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Bolcada de vehicles durant
descàrregues en sentit de
retrocés.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Accidents per conducció en
ambients pulverulents de
poca visibilitat.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Accidents per conducció
sobre terrenys entollats, sobre
fangars.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Vibracions sobre les
persones.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Soroll ambiental.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Jupetí reflector.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.
- Roba impermeable per a temps plujós.
- Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Tot el personal que em manege els camions, dúmper, (piconadores, o compactadora), serà especialista en el maneig
d'estos vehicles, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
Tots els vehicles seran revisats periòdicament (segons vostè prescriga) en especial en els òrgans d'accionament
pneumàtic, quedant reflectits les revisions en el llibre de manteniment.
Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per damunt de la càrrega màxima admissible, que portaran sempre escrita de forma
llegible.
Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la "Tara" i la "Càrrega màxima".
La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació a la vora de l'excavació no superior als 3.00 m per a
vehicles lleugers.
Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en numero superior als seients existents en l'interior.
Cada equip de càrrega per a farciments seran dirigits per un cap d'equip que coordinarà les maniobres.
Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per a evitar les polsegueres.
Se senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles en l'interior de l'obra per a evitar les interferències, tal com s'ha
dissenyat en els plans d'este Estudi.
S'instal·larà en el límit dels terraplens d'abocament, sòlids límits de límitació de recorregut per a l'abocament en retrocés, a
les distàncies assenyalades en els plans.
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Totes les maniobres d'abocament en retrocés seran dirigides pel (Capatàs, Cap d'Equip, Encarregat...).
Es prohibeix la permanència de persones en un ràdio no inferior als 5 m. entorn de les compactadora i piconadores en
funcionament.
Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de farcit i compactació seran dotats de botzina automàtica
de marxa cap arrere.
Se senyalitzaran els accessos a la via pública, per mitjà dels senyals normalitzats de "Perill indefinit", "Perill sortida de
camions" i "STOP", tal com s'indica en els plans.
Els vehicles de compactació i piconament aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas de bolcada.
Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil il·límitada.
S'establiran al llarg de l'obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis d'este tipus de treballs.
Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada queden obligats a utilitzar el casc de seguretat per a
abandonar la cabina en l'interior de l'obra.

Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Rases i pous - Excavació pous
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Una vegada replantejats els pous d'excavació, es realitzaran els treballs propis d'excavació dels mateixos mitjançant la
maquinària prevista, fins a arribar a la cota d'excavació exigida pel projecte a realitzar

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Caigudes de personal a
distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Enfonsament de terres i
roques.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Enfonsament de les parets
del pou.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Atropellament de persones.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Bolcada, xoc i falses
maniobres de la maquinària
d'excavació.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Interferències amb
conduccions subterrànies.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Distorsió dels fluxos de
trànsit habituals.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Inundacions.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Electrocució.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Asfixia.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Jupetí reflector.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.
- Roba impermeable per a temps plujós.
- Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable.
- Arnés de seguretat.
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
El personal que execute els treballs de pocería serà de provada destresa en aquest tipus de treballs.
El personal que ha de treballar en aquesta obra en l'interior dels pous coneixerà els riscos a què podrà estar sotmès.
L'accés i sortida del pou s'efectuarà per mitjà d'una escala sòlida, ancorada en la part superior del pou que estarà proveïda
de sabates antilliscants. L'escala sobresortirà 1.00 m per damunt de la bocana.
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles clavills o moviments del terreny.
No es podrà arreplegar en un ràdio de 2.00 m entorn la bocana del pou.
Els elements auxiliars s'instal·laran sòlidament rebuts sobre un entaulat perfectament assentat entorn la bocana del pou.
Al descobrir qualsevol tipus de conducció subterrània, es paralitzaran els treballs avisant a la Direcció de l'Obra perquè dicte
les accions a seguir.
No s'utilitzarà maquinària accionada per combustió o explosió en l'interior dels pous, en prevenció d'accidents per
intoxicació.
Quan la profunditat del pou sigui igual o superior a 1.50 m, s'apuntalarà el perímetre en prevenció d'enfonsaments.
Quan la profunditat del pou sigui igual o superior als 2.00 m, es rodejarà amb una barana sòlida de 90 cm, ubicada a una
distància mínima de 2.00 m del límit del pou.
Quan calga apuntalar, abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els apuntalaments, tensant codals fluixos, en
especial després de la pluja o gelades, així com al tornar de dies de descans.
Els elements de l'apuntalament no podran utilitzar-se com mitjans per a enfilar, pujar o baixar per les excavacions.
Els elements de l'apuntalament no s'utilitzaran per a recolzar instal·lacions, conduccions o qualsevol altre element.
Al finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major de 1.30 m amb un
tauler resistent, xarxa o element equivalent.
Quan es preveia el pas de vianants o vehicles junt amb el límit de l'excavació, es disposaran tanques mòbils que
s'il·luminen cada 10 metres.
S'assenyalarà acústicament la maquinària en moviment.
Il·luminació adequada de seguretat.
En pous de profunditat major d'1,30 metres, sempre que estiguen els operaris treballant en el seu interior, es mantindrà un
de vigilància en l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu d'alarma en cas d'emergència.
Neteja i ordre en l'obra.

Condicionament i fonamentació - Superficials - Sabates
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'utilitzaran aquest tipus de fonamentacions seguint les especificacions del projecte i els càlculs realitzats en els mateixos,
com a mètode més segur per a la sustentació de l'obra i les càrregues provinents de l'estructura.
Abans de començar l'armat de les sabates es comprovarà que els fons d'excavació i les parets de la mateixa estiguin nets,
sense materials solts.
Les armadures es col·locaran recolzades en separadors, deixant espai entre el fons i parets de l'excavació.
Les armadures tot esperant de les arrancades dels pilars se subjectaran per a evitar el seu desplaçament a l'abocar el
formigó per mitjà de taulers de fusta o perfils metàl·lics.
El formigonat es realitzarà mitjançant canaletes per a evitar que el formigó se segregui i ho anirem vibrant tal com se'n vagi
formigonat.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Enfonsament de terres.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Lliscament de la coronació
dels pous de fonamentació.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Caiguda de persones a
distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Cops per caigudes
d'objectes i atrapaments.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Projecció de partícules del
formigó.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0
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- Dermatosi per contacte amb
el formigó.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Soroll.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Vibracions.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Lesions per ferides
punxants en mans i peus.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Electrocució.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Enfonsament, ruptura o
rebentada d'encofrats.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.
- Roba impermeable per a temps plujós.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses.
Es fitaran les zones de treball per a evitar caigudes en les sabates obertes i no formigonades.
No s'apilaran materials ni es permetrà el pas de vehicles a la vora dels pous oberts.
Es realitzarà el transport d'armadures per mitjà d'eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat.
Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints.
Es procurarà introduir la ferralla totalment elaborada en l'interior de la Zapata per a no realitzar les operacions de lligat en el
seu interior.
Es tindrà especial atenció en el desplaçament dels cubilots de la grua amb formigó, evitant col·locar-se en la seva
trajectòria.
En l'abocament de formigó per mitjà de bombament es tindran en compte les mesures preventives ressenyades en la fase
relativa a les estructures de formigó.
Es revisarà l'estat del vibrats elèctric abans de cada formigó.
Per a les operacions de formigó i vibrat des de posicions sobre la Zapata s'establiran plataformes de treball mòbils,
formades per un mínim de tres taulers que es disposaran perpendicularment a l'eix de la Zapata.
La zona de treball es mantindrà neta i lliure d'obstacles i de residus de materials.

Estructures - Fusta - Muntatges industrialitzats
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Les operacions previstes consistiran en la realització del muntatge industrialitzat d'estructura de fusta, segons els plànols
del projecte d'execució.
Es comprovarà la seva perfecta anivellació abans de procedir al seu cargolat a les plaques d'espera o angles de suport dels
pilars o bigues.
Es comprovarà la seva perfecta col·locació abans de procedir al seu apuntalament.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Caiguda de persones al
mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Caiguda de persones a

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0
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distint nivell.
- Grans esforços o postures
inadequades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Xocs i cops contra objectes
mòbils.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Cops i talls per objectes o
eines.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Aixafades sobre objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Projecció de fragments o
partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Arnés de seguretat.
- Roba de treball.
- Vestits per a temps plujós.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
En els treballs en alçada els operaris portaran arnés de seguretat per al que s'hauran previst punts fixes d'enganxi en
l'estructura amb la necessària resistència.
No es realitzaran treballs en alçada sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'alçada per mitjà de la instal·lació o
rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes.
S'apilaran correctament els elements de fusta per a evitar enfonsaments o caigudes d'estos.
Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses, en prevenció del risc d'enfonsament
Es realitzarà el transport dels elements per mitjà de cintes de niló o poliamida i proveïdes de ganxos amb pestells de
seguretat.
La col·locació dels suports i de les bigues es realitzarà per mitjà de l'ajuda de camió-grua.
L'hissat de les peces de fusta s'executarà suspenent la càrrega de dos punts tals, que la càrrega romanga estable.
S'instal·laran senyals de perill, pas de càrregues suspeses sobre peus drets sota els llocs destinats al seu pas.
S'usarà bastimentada en condicions de seguretat.
L'obra es mantindrà en les degudes condicions d'ordre i neteja.
Se suspendran els treballs si plou.

Façanes i particions - Envidriament - Vidres dobles aïllants
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
El treball consistirà en la col·locació dels vidres dobles, perquè aquests compleixen la funció de ser aïllants, segons els
plànols del projecte d'execució.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Caigudes de persones al
mateix nivell.

Risc

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Caigudes de persones a
distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Caigudes de persones al
buit.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0
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- Talls en mans, braços o
peus durant les operacions de
transport i ubicació manual
del vidrio.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Els derivats de la ruptura
fortuïta de les planxes de
vidre.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Els derivats dels mitjans
auxiliars a utilitzar.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Arnès de seguretat.
- Casc de seguretat.
- Roba de treball.
- Manil de cuir.
- Manoples de cuir.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Els acopis de vidre s'ubicaran en els llocs assenyalats en els plans sobre dorments de fusta.
A nivell de carrer es fitarà amb cordres de banderoles la vertical dels paraments en què s'estiga envidant, per a evitar el reg
de cops (o talls) a les persones per fragments de vidre, després.
Es prohibeix romandre o treballar en la vertical d'un tall d'instal·lació de vidre.
Es mantindran lliures de fragments de vidre els talls, per a evitar el risc de talls.
Els vidres es tallaran a la mesura adequada per a cada buit en el local assenyalat a aquest efecte en els plans.
La manipulació de les planxes de vidre, s'executarà amb l'ajuda de ventoses de seguretat.
El vidre presentat en la fusteria corresponent, es rebrà i s'acabarà d'instal·lar immediatament, per a evitar el risc per
ruptures.
Els vidres ja instal·lats es pintaran amb pintura a la calç, per a significar la seva existència.
Els vidres en les plantes, s'emmagatzemaran en els llocs dissenyats en plans sobre dorments de fusta, en posició quasi
vertical, lleugerament decantats contra un determinat parament, assenyalant-se l'entorn amb calç i rètols de precaució vidre.
Es comprovarà que els corredors a seguir pels vidres, estan sempre expedits; és a dir, sense mànegues, cables i acopis
diversos que dificulten el transport i puguin causar accidents.
Les planxes de vidre transportades a mà se les mourà sempre en vertical per a evitar accidents per ruptura.
Quan el transport de vidre dega fer-se a mà per camins sense il·luminació, els operaris seran guiats per un tercer, per a
evitar el risc de xoc i ruptures.
La instal·lació de vidre en murs cortina, es realitzarà des de l'interior de l'edifici. Subjecte l'operari amb el arnés de
seguretat, amarrat als ganxos de seguretat de mitjanes.
Les bastides que deuen utilitzar-se per a la instal·lació dels vidres en les finestres, estaran protegits en la seva part
davantera, ( la que dóna cap a la finestra), per una barana sòlida de 90 cm d'altura, mesures des de la plataforma de treball,
formada per passamans, llistó intermedi i sòcols, per a evitar el risc de caigudes al buit durant els treballs.
Es prohibeix en els treballs en aquesta obra, en règim de temperatures inferiors als 0 é C.
Es prohibeix en els treballs amb vidre sota règim de vents forts.

Façanes i particions - Industrialitzats - Panells lleugers - Panell nervat multicapa
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta fase de l'obra consistirà en el muntatge de panells nervats multicapa, segons els plànols del projecte d'execució.
Una vegada s'ha realitzat el replanteig de la façana, es col·locaran primerament les corretges que serviran de base i suport
al panellat.
Els panells aniran cargolats a les corretges prèviament col·locades.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
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Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Caiguda de persones al
buit.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Caiguda de persones al
mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Caiguda de persones a
distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Caiguda d'objectes sobre
les persones.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Cops contra objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Talls pel maneig d'objectes i
eines manuals.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Dermatitis per contactes
amb el ciment.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Partícules en els ulls.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Talls per utilització de
màquines-eina.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Els derivats dels treballs
realitzats en ambients
pulverulents.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Electrocució.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Atrapaments pels mitjans
d'elevació i transport.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Els derivats de l'ús de
mitjans auxiliars.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Arnès de seguretat.
- Casc de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Una vegada muntat el bastida, i abans de la seva primera utilització, es provarà amb una sobrecàrrega igual a la del treball
multiplicada pel coeficient de seguretat que serà de 6 per a cables i 10 per a cordres.
Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes.
Els buits d'una vertical, seran destapats per a l'aplomat corresponent, conclòs el qual, es començarà el tancament definitiu
del buit, en prevenció dels riscos per absència generalitzada o parcial de proteccions en el sòl.
Els grans buits es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dos plantes, per a la prevenció de
caigudes.
No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar conclosos en tota la seva alçada les
baranes de tancament dels dos forjats que cada drap de xarxa protegix.
Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades en la fase d'estructura, reposant-se les
proteccions deteriorades.
El penge dels fulls de vidre s'efectuarà per un mínim de dos operaris, per a evitar accidents per desequilibri, bolcada, cops i
caigudes.
En les zones de treball es disposarà de cordres o cables de retenció o argolles, fixes a l'estructura de l'edifici, per a
l'enganxall del arnés de seguretat.
Es disposaran els mitjans necessaris per a evitar, en els possible, la permanència de persones en la zona d'elevació i
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muntatge de panells.
Se suspendran les operacions d'elevació i muntatge de panells, quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km./h.
L'elevació de panells es realitzarà amb doble sistema de seguretat.
L'operari que manege els aparells d'elevació, haurà de tindre visió directa dels panells en qualsevol fase de la seva elevació
i muntatge.
Quan no hi hagi prou protecció per a realitzar el muntatge dels panells es farà ús del arnés de seguretat, per al que s'hauran
previst punts fixes d'enganxi en l'estructura.
S'instal·laran en les zones amb perill de caiguda des d'altura, senyals de perill de caiguda des d'alçada i d'obligatori utilitzar
el arnès de seguretat.
Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. D'utilitzar-se portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en
prevenció de risc elèctric.
Les zones de treball seran netejades de runa (enderrocs de rajola) diàriament per a evitar les acumulacions innecessàries.
A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura.
Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del risc de caiguda al
buit.
El material s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolcall de P.V.C.) amb les que ho subministre el fabricant,
per a evitar els riscos per vessament de la càrrega.
Els panells transportats amb grua, es governaran per mitjà de caps amarrats a la base de la plataforma d'elevació. Mai
directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapaments o caigudes al buit per pèndol de la càrrega.
S'instal·laran cables de seguretat en torn dels pilars pròxims a la façana per a ancorar a ells els mosquetons dels arnesos
de seguretat durant les operacions d'ajuda a la descàrrega de càrregues en les plantes.
Les runes i enderrocs s'evacuaran diàriament per mitjà de baixants d'abocament muntades a aquest efecte, per a evitar el
risc de aixafades sobre materials.
Les runes i enderrocs s'apilaran en llocs pròxims a un pilar determinat, es politjarán a una plataforma d'elevació emplintat
evitant omplir la seva capacitat i es descendiran per al seu abocament per mitjà de la grua.
Es prohibeix llançar enderrocs directament per les obertures de Façanes, buits o patis.

Fusteries - Portes - Acer
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
El procés constructiu d'aquesta unitat d'obra consistirà en el muntatge de portes d'acer.
Estaran realitzades amb fusteria de perfils laminats en calent o conformats en fred i rebudes als feixos interiors del buit.
PORTES ABATIBLES
El cércol es rebrà en el buit, mitjançant patilles d'ancoratge, amb morter de ciment, havent de quedar perfectament anivellat
i aplomat.
La fulla quedarà anivellada i aplomada.
La folgança entre el full i el cércol, en sentit normal al plànol de la porta, serà no major de 4mm;
Es col·locaran perns o frontisses en número de 2 per m2, amb un mínim de dos en qualsevol cas.
En les grans portes es disposaran guies embotides en la sola.
PORTES CORREDISSES
El cércol es rebrà en el buit, mitjançant patilles d'ancoratge, amb morter de ciment, havent de quedar perfectament anivellat
i aplomat.
Sobre els cants o cares corresponents, es realitzaran els trepants necessaris per a la col·locació dels mecanismes de pengi
i guia. Abans de procedir a la fixació definitiva de les guies es procedirà a la col·locació de la fulla, a la seva anivellació i
aplomat. La folgança entre la fulla i el solado serà no major de 10mm.
Els mecanismes de pengi i guia es fixaran en el cant superior i inferior de la fulla, respectivament.
En corredisses de recorregut corb els mecanismes de pengi i guia es disposaran a eix amb les frontisses o pernos.
La guia superior es fixarà al sostre, cércol o parament.
La guia inferior, es fixarà o embotirà en el sòl mitjançant platines, cargols o patilles d'ancoratge.
Ambdues guies quedaran anivellades, sent la seva longitud el doble de la fulla com a mínim. Els contrapesos s'allotjaran en
caixes enregistrables en tota la seva alçada i aniran proveïts de frens de caiguda.
La guia inferior, es fixarà o embotirà en el sòl mitjançant platines, cargols o patilles d'ancoratge. Ambdues guies quedaran
anivellades, sent la seva longitud el doble de la fulla com a mínim. Els contrapesos s'allotjaran en caixes enregistrables en
tota la seva alçada i aniran proveïts de frens de caiguda.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències
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- Caiguda de persones al
mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Caiguda d'objectes sobre
les persones.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Cops contra objectes.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Talls pel maneig d'objectes i
eines manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Partícules en els ulls.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Talls per utilització de
màquines-eina.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Els derivats dels treballs
realitzats en ambients
pulverulents.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Electrocució.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Atrapar pels mitjans
d'elevació i transport.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Els derivats de l'ús de
mitjans auxiliars.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Cinturó portaeines.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.
- Manyoples de soldador.
- Manil de soldador.
- Polaines de soldador.
- Elm de soldador.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització dels espades.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Els elements de la fusteria, és descarregaran en blocs perfectament flejados o lligats, pendents per mitjà d'eslingues del
ganxo de la grua.
Els apilis de fusteria, s'apilaran en els llocs destinats a aquest efecte en els plànols.
En tot moment és mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per a evitar els
accidents per entropessons o interferències.
L'hissat a les insulímitinacions per mitjà del muntacàrregues, s'executarà per blocs d'elements flejados o lligats. Mai
elements solts de forma desordenada. A l'arribada a les insulímitinacions se soltaren els fleixos per a la seva distribució i
posada en obra.
L'hissat a les insulímitinacions per mitjà del ganxo de la grua s'executarà per blocs d'elements flejats, mai elements solts.
Una vegada en les insulímitinacions corresponents, és trencaran els paquets per a la seva distribució i posada en obra.
És comprovarà que tots els fusteries en fase de presentació, romanguen perfectament encunyades i apuntalades, per a
evitar accidents per enfonsaments.
En tot moment els talls és mantindran lliures d'enderrocs, retalls metàl·lics i a mes objectes punxants, per a evitar els
accidents per aixafades sobre objectes.
És desmuntaran únicament en els trams necessaris, aquelles proteccions, que obstaculitzen el pas de la fusteria. Una
vegada introduïts els cércols, etc. en la planta és reposaren immediatament.
Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari deurà estar proveït del document exprés d'autorització de maneig d'una
determinada màquina, (radial, rebladora, serra, escatar, etc.)
Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, és comprovarà que és troba en òptimes condicions i amb tots els
mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions.
El penge s'efectuarà per un mínim d'una quadrilla, per a evitar el risc de bolcades, cops i caigudes.
Els zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl entorn als 2 m.
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Tota la maquinària elèctrica a utilitzar en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en combinació amb els disjuntors
diferencials del quadro general de l'obra, o de doble aïllament.
És prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra dels mànegues d'alimentació.

Instal·lacions - Electricitat - Baixa tensió - Instal·lació urbana de baixa tensió
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
L'execució de les instal·lacions en vies urbanes de baixa tensió conforme a les especificacions tècniques i traçats
establertes en el projecte, inclouen les operacions d'estesa de línies, execució d'arquetes de conexionat, de línies, protecció
de cables i proves de servei.
Una vegada realitzat l'estesa de línia, es col·locaran les peanyes i els quadres generals de protecció, realitzant finalment el
tapat de sorra i la senyalització de les línies de baixa tensió.
Els cables protegits s'aplicaran en substitució de les xarxes aèries convencionals.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Caiguda de persones al
mateix nivell.

Risc

Baixa

Lleugerament
danyós

Trivial

Evitat

99,9

- Caiguda de persones a
distint nivell.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Caiguda d'objectes per
enfonsament .

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Caiguda de materials o
elements en manipulació.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Xocs i cops contra objectes
immòbils.

Baixa

Lleugerament
danyós

Trivial

Evitat

99,9

- Grans esforços o postures
inadequades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Contacte amb substàncies
nocives o tòxiques.

Baixa

Lleugerament
danyós

Trivial

Evitat

99,9

- Contactes elèctrics.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Cops i corts per objectes o
eines.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Exposició al soroll.

Baixa

Lleugerament
danyós

Trivial

Evitat

99,9

- Exposició a vibracions.

Baixa

Lleugerament
danyós

Trivial

Evitat

99,9

- Treballs en intempèrie.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Aixafades sobre objectes.

Baixa

Lleugerament
danyós

Trivial

Evitat

99,9

- Projecció de fragments o
partícules.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de goma aïllants.
- Comprovadors de tensió.
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- Eines aïllants.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
S'ordrenarà prohibir tocar els conductors. La prohibició s'indicarà per mitjà de cartells apropiats col·locant-los en els locals o
elements que tinguin instal·lacions de BAIXA TENSIÓ.
En la instal·lació de l'estés de la línia de mitja tensió es tindrà en compte que els aparells de mà hauran de ser de la classe
T.B.T per als treballs efectuats en l'interior dels recintes.
L'aïllament entre el cos del treballador i les parets es torna perillosament dèbil per les condicions particulars de treball.
En la fase d'obra d'obertura i tancament de rases s'aplicarà l'ordre i la neteja de l'obra, per a evitar els riscos de aixafades o
entropessons.
Els talls estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux.
La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant 'portallums estancs amb mànec aïllant', i reixeta de protecció de la
bombeta, alimentats a tensió de seguretat.
Es prohibirà el conexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles
mascle-femella.
Fitarem les zones de treball per a evitar accidents.
Se suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses.
Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per a evitar contactes elèctrics.
Les escales de mà a utilitzar per a accedir als talls quan procedeixi, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates
antilliscants i cadeneta límitadora d'obertura, per a evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i
estretes.
Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de
caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.
Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els contactes
amb l'energia elèctrica.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades,
per a evitar accidents.
Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les connexions de
mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.

Instal·lacions - Electricitat - Baixa tensió - Connexió general i muntatge de la caixa
general de protecció
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
L'escomesa elèctrica per a l'obra objecte d'aquesta Memòria de Seguretat és subterrània, segons els detalls de la
companyia distribuïdora i d'acord amb l'indicat en la ITC-BT-07, proporcionada amb testimoni ceràmic i banda
senyalitzadora.
Els conductors o cables d'escomesa són aïllats i els materials utilitzats i les condicions d'instal·lació compliran amb les
prescripcions establertes en ITC-BT-06 i la ITC-BT-10
L'escomesa es realitzarà seguint el projecte d'execució de l'obra :
La caixa general de protecció que col·locarem serà amb tapa, de material aïllant i autoextingible de classe A.
Estarà proveïda de sistema d'entrada per a conductors unipolars o multipolars, orificis de sortida per a conductors unipolars,
dispositius de tancament, precintat, subjecció de tapa i fixació al mur.
Contindrà tres cortcircuits fusibles, de cartutx de fusió tancada de la classe GT, maniobrables individualment i un
seccionador de neutre, així com borns d'entrada i sortida per a conexionat, directe o per mitjà de terminals, dels tres
conductors de fase i el neutre.
En la caixa general de protecció i seguint les especificacions tècniques, haurà de figurar la marca, tipus, tensió nominal en
volts, intensitat nominal en amperes i anagrama d'homologació UNESA.
Estarà íntegrament protegida amb material aïllant estable fins a + 70 C. Serà plana o en pont.
La base suport que col·locarem estarà proveïda d'orificis i elements per a fixació al mur, així com de plançons i
abraçadores, aquestes últimes manipulables individualment.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc
- Caiguda de persones al
mateix nivell.

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5
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- Caiguda de persones a
distint nivell.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Caiguda d'objectes per
enfonsament .

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Caiguda de materials o
elements en manipulació.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Xocs i cops contra objectes
immòbils.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Grans esforços o postures
inadequades.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Contacte amb substàncies
nocives o tòxiques.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Contactes elèctrics.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Cops i Corts per objectes o
eines.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Exposició al soroll.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Exposició a vibracions.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Treballs en intempèrie.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Aixafades sobre objectes.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Projecció de fragments o
partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de goma aïllants.
- Comprovadors de tensió.
- Eines aïllants.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
En la fase d'obra d'obertura i tancament de fregues s'aplicarà l'ordre i la neteja de l'obra, per a evitar els riscos de aixafades
o entropessons.
Els talls estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux.
La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant 'portalàmpades estancs amb mànec aïllant', i reixeta de protecció
de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat.
Es prohibirà el conexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles
mascle-femella.
Fitarem les zones de treball per a evitar accidents.
Se suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses.
Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per a evitar contactes elèctrics.
Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta límitadora d'obertura, per
a evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.
Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per a evitar els riscos per treballs sobre
superfícies insegures i estretes.
Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de
caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.
Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els contactes
amb l'energia elèctrica.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades,
per a evitar accidents.
Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les connexions de
mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.
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Instal·lacions - Electricitat - Baixa tensió - Instal·lació en interior de vivendes
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'inclou en aquesta unitat d'obra les operacions necessàries per a la col·locació de la instal·lació interior, tant la col·locació
de tubs, estesa de cables i conexionat, instal·lació del quadre general i interruptors de potència, punts de llum, connexions i
caixes de maniobra, per les canalitzacions establertes en els plànols i segons les especificacions tècniques del projecte.

•

El Quadre general de maniobra que col·locarem és encastament. De material aïllant. Amb tapa del mateix material
subjecta amb frontisses, ajustable a pressió o per cargols. La tapa durà l'obertura necessària perquè sobresurtin els
elements de maniobra dels interruptors. En la seva part superior disposarà d'un espai reservat per a la identificació de
l'instal·lador i del nivell d'electrificació. La caixa durà petjades laterals de ruptura per al pas de tubs i elements per a la
fixació de l'interruptor diferencial i dels petits interruptors automàtics, així com un born per a la fixació de l'extrem del
conductor de protecció de la derivació individual.
• Els interruptors de control de potència estaran formats per envolupant aïllant amb mecanisme de fixació a la caixa,
sistema de connexions i dispositiu límitador de corrent i de desconnexió. El dispositiu límitador estarà format per
bilámina o sistema equivalent de parell tèrmic, podent durr a més bobina de tir magnètic. S'indicarà marca, tipus, tensió
nominal en volts, intensitat nominal en amperes, poder de curtcircuit en amperes, naturalesa del corrent i freqüència en
herzios, designació segons dispositiu de desconnexió i nombre d'ordre de fabricació així com data del Butlletí Oficial de
l'Estat que es publiqui l'aprovació del tipus de l'aparell.
• L'interruptor diferencial estarà constituït per envolupant aïllant, sistema de connexions i dispositius de protecció de
corrent per defecte i desconnexió. El dispositiu de protecció estarà format per un nucli magnètic, podent dur a més
proteccions addicionals de bilámina o sistema equivalent de parell tèrmic, i bobina de tir magnètic. S'indicarà la marca,
tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal I en amperes i intensitat diferencial nominal de desconnexió J
(sensibilitat) en amperes.
• La instal·lació interior s'executarà sota frega. Unirà el quadre general de distribució amb cada punt d'utilització. Usarem
tub aïllant flexible. Diàmetre interior D segons projecte. S'allotjarà en la frega i penetrarà 0,5 cm en cada una de les
caixes.
• El conductor serà aïllat per a tensió nominal de 750 V o 500 V segons el projecte, i de secció S igualment segons
projecte. Es tendiran pel tub el conductor de fase i el neutre des de cada petit interruptor automàtic i el conductor de
protecció des de la seva connexió amb el de protecció de la derivació individual, fins a cada caixa de derivació. En els
trams en què el recorregut de dos tubs s'efectuï per la mateixa frega, els sis conductors travessaran cada caixa de
derivació.
Per a l'alimentació de cada punt de llum, es tendirà el conductor de fase des de l'interruptor i el neutre des de la
corresponent caixa de derivació. Entre dos commutadors per a accionament d'un mateix punt de llum es tendirà el
conductor de fase i un de tornada. Tots els conductors penetraran 10 cm en les caixes per a mecanismes.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Caiguda de persones al
mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Caiguda de materials o
elements en manipulació.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Xocs i cops contra objectes
immòbils.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Grans esforços o postures
inadequades.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Contacte amb substàncies
nocives o tòxiques.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Contactes elèctrics.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Cops i talls per objectes o
eines.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Aixafades sobre objectes.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5
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- Projecció de fragments o
partícules.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de goma aïllants.
- Comprovadors de tensió.
- Eines aïllants.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
En la fase d'obra d'obertura i tancament de fregues s'aplicarà l'ordre i la neteja de l'obra, per a evitar els riscos de aixafades
o entropessons.
Els talls estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux.
La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant 'portalàmpades estancs amb mànec aïllant', i reixeta de protecció
de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat.
Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles
mascle-femella.
Fitarem les zones de treball per a evitar accidents.
Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per a evitar contactes elèctrics.
Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta límitadora d'obertura, per
a evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.
Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per a evitar els riscos per treballs sobre
superfícies insegures i estretes.
Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de
Caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.
Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els contactes
amb l'energia elèctrica.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades,
per a evitar accidents.
Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les connexions de
mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.

Instal·lacions - Electricitat - Mitja tensió
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
L'execució de les instal·lacions en vies urbanes de mitja tensió es realitzarà conforme a les especificacions tècniques i
traçats establertes en el projecte, inclouen les operacions d'estesa de línies, execució d'arquetes de connexionat,
connexionat de línies, protecció de cables i proves de servei.
Una vegada realitzat l'estesa de línia de mitja tensió es col·locaran les peanyes i els quadres generals de protecció,
realitzant finalment el tapat de sorra i la senyalització de les línies de mitja tensió.
Els cables protegits s'apliquen en substitució de les xarxes aèries convencionals.
Els criteris de selecció dels transformadors es basarà en la determinació de potència, característiques constructives,
normes d'aplicació, etc. seran els utilitzats per a les xarxes convencionals de cables nus.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Caiguda de persones al
mateix nivell.

Risc

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Caiguda de persones a
distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Cortsper maneig d'eines
manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0
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- Corts per maneig de les
guies i conductors.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Punxades en les mans per
maneig de guies i conductors.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Cops per eines manuals.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Grans esforços per postures
forçades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Cremades.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Electrocució.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de goma aïllants.
- Comprovadors de tensió.
- Eines aïllants.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
S'ordrenarà prohibir tocar els conductors de MITJA TENSIÓ. La prohibició s'indicarà per mitjà de cartells apropiats
col·locant-los en els locals o elements que tinguin instal·lacions de MITJA TENSIÓ.
En la instal·lació de l'estés de la línia de mitja tensió es tindrà en compte que els aparells portàtils de mà hauran de ser de la
classe T.B.T per als treballs efectuats en l'interior dels recintes. L'aïllament entre el cos del treballador i les parets es torna
perillosament dèbil per les condicions particulars de treball. De mode general la protecció quasi absoluta no pot ser
aconseguida més que amb el ús d'una màquina alimentada en baixa tensió, solució recomanada sobre obra per a tot
utillatge portàtil.
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
El magatzem per a arreplega de material elèctric s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plans.
En la fase d'obra d'obertura i tancament de fregues s'aplicarà l'ordre i la neteja de l'obra, per a evitar els riscos de aixafades
o entropessons.
La il·luminació en els talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sòl.
La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant portalàmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta de protecció de
la bombeta, alimentats a tensió de seguretat.
Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles
mascle-femella.
Les eines dels instal·ladors elèctrics l'aïllament de les quals estiga deteriorat seran retirades i substituïdes per altres en bon
estat, de forma immediata.
Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica, l'últim cablejat que s'executarà serà el que va dins
del quadre general al de la companyia subministradora, guardant en 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 de l'obra abans de ser iniciades,
per a evitar accidents.
L'entrada enservei de les cel·les de transformació, s'efectuarà amb l'edifici desallotjat de personal, en presència de Direcció
d'Obra i d'aquesta Direcció Facultativa.
Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació es procedirà a comprovar l'existència real en la sala, de la
banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols químic sec i farmaciola, i que els operaris es trobi n vestits
amb les robes de protecció personal. Una vegada comprovats aquestspunts, es procedirà a donar l'ordre d'entrada en
servei.

Instal·lacions - Electricitat - Posada a terra
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Correspon a aquesta unitat d'obra l'execució de les instal·lacions de presa de terra, que es realitzaran conforme a les
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especificacions tècniques establertes en el projecte, incloent les operacions d'estesa de línies, clavat de piquetes, execució
d'arquetes de conenxionat, connexionat de línies a la xarxa de terra i proves de servei.
La posada a terra dels edificis es realitzarà des de l'elèctrode situat en contacte amb el terreny, fins a la seva connexió amb
les línies principals de baixa da a terra de les instal·lacions i masses metàl·liques.
La instal·lació de posada a terra de l'edifici consta dels elements següents:
A/ Un anell de conducció enterrada seguint el perímetre de l'edifici. A ell es connectaran les posades a terra situades en tal
perímetre.
B/ Una sèrie de conduccions enterrades que uneixen totes les connexions de posada a terra situades en l'interior de l'edifici.
Aquests conductors aniran connectats per ambdós extrems a l'anell. Per a complir amb el projecte de la instal·lació, la
separació entre dos d'aquests conductors no serà inferior a 4 m.
C/ Un conjunt de piques de posada a terra.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Caiguda de persones al
mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Caiguda de persones a
distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Corts per maneig d'eines
manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Corts per maneig de les
guies i conductors.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Punxades en les mans per
maneig de guies i conductors.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Cops per eines manuals.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Grans esforços per postures
forçades.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Cremades.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Electrocució.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Roba de treball.
- Guants de goma aïllants.
- Comprovadors de tensió.
- Eines aïllants.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
El magatzem per a apili de material elèctric s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols.
En la fase d'obra d'obertura i tancament de fregues s'aplicarà l'ordre i la neteja de l'obra, per a evitar els riscos de aixafades
o entropessons.
La il·luminació en els talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sòl.
La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant portallums estancs amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la
bombeta, alimentats a tensió de seguretat.
Es prohibeix en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de
caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.
La eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material aïllant normalitzat contra els contactes amb
l'energia elèctrica.
Les eines dels instal·ladors elèctrics l'aïllament de les quals estiga deteriorat seran retirades i substituïdes per altres en bon
estat, de forma immediata.
Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica de l'edifici, l'últim cablejat que s'executarà serà el

355

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

que va dins del quadro general al de la companyia subministradora, guardant en 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 de l'obra abans de ser iniciades,
per a evitar accidents.
Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica i comprovar la xarxa de presa de terra, es farà una revisió en
profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o
indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Instal·lacions - Protecció - Incendis
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Procediment constructiu que inclou totes l'operacions per a la instal·lació del sistema complet per a previndre la iniciació,
evitar la propagació i facilitar l'extinció d'incendis.
Tota la instal·lació es farà seguint les prescripcions establertes en el projecte d'execució.
S'inclouen les operacions d'ancoratge, roscat, connexionat i proves de servei de les instal·lacions.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Caiguda de persones al
mateix nivell.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Caiguda de persones a
distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Talls per maneig de
màquines-eines manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Talls per maneig de cables.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Punxades en les mans per
maneig de guies i conductors.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Els derivats dels mitjans
auxiliars utilitzats.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Guants de cuir.
- Roba de treball.
- Guants de goma, o de P.V.C.
- Vestit per a temps plujós.
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari)
A més, en el tall de soldadura utilitzaran:
- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant).
- Elm de soldador.
- Pantalla de soldadura de mà.
- Manil de cuir.
- Manoples de cuir.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plans; estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i
il·luminació artificial si és el cas.
El transport de conduccions, claus, aixetes i la resta d'elements de la instal·lació per un sol home es realitzarà inclinant la
càrrega cap arrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant supere l'altura d'un home, en evitació de cops i
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entropessons amb altres operaris en llocs poc il·luminats ( o il·luminats a contra llum).
Es mantindran nets d'enderrocs i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanç, apilant la runa per al seu
abocament per les baixants, per a evitar el risc de aixafades sobre objectes.
La il·luminació dels talls de llanterneria serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del paviment,
entorn dels 2 m.
La il·luminació elèctrica per mitjà de portàtils s'efectuarà per mitjà de mecanismes estancs de seguretat amb mànec aïllant i
reixeta de protecció de la bombeta.
Es prohibeix l'ús de llumins i bufadors junt amb materials inflamables.
Es prohibeix abandonar les llumins i bufadors encesos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura en evitació d'incendis.
S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol.
S'instal·larà un rètol de prevenció en el magatzem de gasos liquats i en el taller de llanterneria amb la llegenda següent:
'NO UTILITZE ACETILÉ PER A SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE HO CONTINGUEN, ES PRODUÏX ACETILUR DE
COURE' QUE ÉS EXPLOSIU.
S'haurà de tindre precaució en el maneig de la serra i de la roscadora de tubs.
Usarem guants de seguretat en el maneig dels tubs per a evitar talls.

Cobertes - Teulades - Pissarres
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions de cobertura d'edificis amb peces de pissarra sobre
plànols de coberta formats per taulers o forjats, definits en el projecte, en els que la pròpia pissarra proporciona
l'estanquitat.
Les pissarres es col·locaran per filades paral·leles al ràfec, de sota cap amunt de manera que sempre existeixin tres
espessores de pissarra.
Cada pissarra muntarà sobre la immediata inferior en sentit del pendent.
Se sustentaran degudament amb les eines proporcionades pel fabricant i seguint les especificacions del mateix.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Caiguda de persones al
buit.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

- Caiguda de persones per la
coberta.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Caiguda de persones a
distint nivell.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Caiguda d'objectes a nivells
inferiors.

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Grans esforços.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Cremades.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Cops o talls per maneig
d'eines manuals.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Cops o talls per maneig de
peces ceràmiques o de
formigó.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Enfonsament de la
superfície de suport.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Guants de cuir.
- Guants de goma o P.V.C.
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- Arnés de seguretat.
- Roba de treball.
- Vestits per a temps plujós.
A més per a la manipulació de betums i asfalts en calent, s'utilitzaran:
- Calçat de cuir.
- Polaines de cuir.
- Manils de cuir.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conéixer el sistema constructiu més correcte a posar en
pràctica, en prevenció dels riscos per inexperiència.
El risc de caiguda al buit, es controlarà instal·lant xarxes de forca al voltant de l'edifici. No es permeten caigudes sobre
xarxa superiors als 6 m. d'altura.
Es tendirà, unit a dos <<puntos fuertes>> instal·lats en les limatesas, un cable d'acer de seguretat en què ancorar el fiador
de l'arnés de seguretat, durant l'execució de les labors sobre els aiguavessos de la coberta.
El risc de caiguda d'alçada es controlarà mantenint les bastides metàl·lics recolzats de construcció del tancament. En la
coronació dels mateixos, sota cota de ràfol, (o canaló), i sense deixar separació amb la façana, es disposarà una plataforma
sòlida (taulers de fusta travats o de les peces especials metàl·liques per a formar plataformes de treball en bastides tubulars
existents en el mercat), reassetjat d'una barana sòlida quallada, (tablestacado, tauler de T.P. reforçats), que sobrepasse en
1 m. la cota límit del ràfol.
El risc de caiguda d'alçada es controlarà edificant com a primera unitat de la coberta, el pitet perimetral segons plans.
Tots els buits del forjat horitzontal, romandran tapats amb fusta acanada durant la construcció dels barandatets de formació
dels pendents dels taulers.
L'accés als plans inclinats s'executarà per buits en el sòl de dimensions no inferiors a 50 x 70 cm., per mitjà d'escales de mà
que sobrepassen en 1 m. l'altura a salvar.
L'escala es recolzarà sempre en la cota horitzontal més elevada del buit a passar, per a mitigar en la mesura que es puga,
sensacions de vertigen.
La comunicació i circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà per mitjà de passarel·les emplintades
inferiorment de tal forma que absorbint el pendent queden horitzontals.
Les pissarres s'apilaran repartides pels aiguavessos evitant sobrecàrregues.
Les pissarres s'hissaran per mitjà de plataformes emplintades per mitjà del ganxo de la grua, sense trencar els fleixos, (o
paquets de plàstic), en els que són subministrades pel fabricant, en prevenció dels accidents per vessament de la càrrega.
Les pissarres soltes, s'hissaran per mitjà de plataformes emplintades i engabiades en prevenció de vessaments
innecessaris.
Les pissarres es descarregaran per a evitar vessaments i bolcades, sobre els aiguavessos, sobre plataformes horitzontals
muntades sobre plints en falca que absorbisquen el pendent.
Les bats, (o plataformes de hissat), seran governades per a la seva recepció per mitjà de caps, mai directament amb les
mans, en prevenció del risc de caiguda de persones o objectes.
Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement, evitant sobrecàrregues, calçats per a evitar que roden i ordrenats per
zones de treball.
Els llistons de fusta de recepció de pissarres, s'hissaran ordenadament per paquets d'utilització immediata.
Els aiguavessos es mantindran lliures d'objectes que puguin dificultat els treballs o els desplaçaments segurs.
Els recipients que transporten els líquids de segellat, (betums, asfalts, morters, silicones), s'ompliran de tal forma que es
garantisca que no hi haurà vessaments innecessaris.
L'estés i rebut de careners i pitets de plom, entre plans inclinats, s'executarà, subjectes amb els arnesos de seguretat als
cables d'acer estesos entre <<puntos fuertes>> de l'estructura.
Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 Km./h., pluja, gelada i neu.
La plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m.
S'haurà de senyalitzar adequadament la zona d'acopis.

4.1.3. Localització i identificació de treballs que impliquen riscs especials
(Annex II RD 1627/1997)
4.1.4. Riscs especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura
Es contemplen en aquest apartat, els treballs amb riscs especialment greus de sepultament,
enfonsament o caiguda d'altura pels particulars característics de l'activitat desenvolupada, els
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procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball, recollits a l'Annex II del RD 1627/1997.
En general tots els treballs d'estructura, de tancaments i de coberta presenten riscos de
caiguda d'altura. Caldrà seguir
estrictament el procediment de treball descrit per cada tasca.

4.1.5. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Es contemplen en aquest apartat, els treballs amb riscs especialment greus de treballs en la
proximitat de línies elèctriques d'alta tensió pels particulars característics de l'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball, recollits a l'Annex II del
RD 1627/1997.
Tal com s'ha esmentat, a la parcela existeixen dues linies electriques aèries de Alta Tensió,
Caldrà mantenir estrictament les distàncies de seguretat especificades als planols.

4.1.6. Muntatge o desmuntatge d'elements prefabricats pesats
Es contemplen en aquest apartat, els treballs amb riscs especialment greus de muntatge o
desmuntatge d'elements prefabricats pesats pels particulars característics de l'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball, recollits a l'Annex II del
RD 1627/1997.
Es presenta aquest risc en el muntatge de totes les barres de fusta de l'estructura principal de
les dues naus. Caldrà serguir al peu de la lletra el procediment de treball descrit a l'apartat
corresponent.

4.1.7. Serveis sanitaris i comuns dels quals està dotat aquest centre de
treball
Relació dels servicis sanitaris i comuns dels està dotat este centre de treball de l'obra, en funció
del nombre de treballadors que vagen a utilitzar-los, aplicant les especificacions contingudes en
els apartats 14, 15, 16 i 19 apartat b) de la part a de l'annex IV del R.D. 1627/97.
Serveis higiènics
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

•
•
•
•
•
•

Disposarà d'instal·lació d'aigua calenta en dutxes i lavabos.
Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària; així mateix disposaran de
ventilació independent i directa.
L'alçada lliure de sòl a sostre no serà inferior a 2,30 metres, sent les dimensions mínimes de les cabines dels excusats
d'1 x 1,20 metres.
Les portes aniran proveïdes de tancament interior i impediran la visibilitat des de l'exterior.
Disposarà de proveïment suficient d'aigua potable en proporció al nombre de treballadors, fàcilment accessible a tots
ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de treball.
S'indicarà mitjançant cartells si l'aigua és o no potable.
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•
•
•

En els excusats que hagin de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats.
S'instal·larà un lavabo d'aigua corrent, proveït de sabó, per cada 10 empleats o fracció d'aquesta xifra.
Existirà un excusat amb descàrrega automàtica, d'aigua i paper higiènic, per cada 25 treballadors o fracció o per a 15
treballadors o fracció.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Infecció per falta d'higiene.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Perill d'incendi.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Talls amb objectes.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts o manipulen substàncies tòxiques li'ls facilitaran els mitjans
especials de neteja necessaris en cada cas.
Es mantindrà net i desinfectat diàriament.
Tindran ventilació independent i directa.
Es cuidarà que les aigües residuals s'allunyen de les fonts de subministrament d'aigua potable.
Els inodors i urinaris s'instal·laran i conservaran en degudes condicions de desinfecció, desodorizació i supressió
d'emanacions.
Es netejaran diàriament amb desinfectant.
Quan els excusats comuniquen amb els llocs de treball estaran completament tancats i tindran ventilació a l'exterior,
natural o forçada.
Hauran extintors.
Abans de connectar els termos elèctrics comprovar que està ple d'aigua.
Mai caragolar, clavar o reblar en les parets.
No realitzar cap tipus de pintades en l'interior i/o exterior.
No xafar sobre el sostre de la mateixa, ni depositar cap tipus d'objectes.
Enganxar la caseta dels quatre cantons per al muntatge/desmuntatge.
No alçar la caseta amb material ple.

Vestuari
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

•
•
•
•

La superfície mínima dels mateixos serà de 2.00 m2 per cada treballador que hagi d'utilitzar-los, instal·lant-se tants
mòduls com siguin necessaris per a cobrir tal superfície.
L'alçada mínima del sostre serà de 2.30 m.
S'habilitarà un tauló contenint el calendari laboral, Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, Ordenança
Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica i les notes informatives de règim interior que la Direcció Tècnica de l'obra
proporcione.
Es disposarà de cambres de vestuaris i de neteja per a ús del personal, degudament separats per als treballadors d'un
o altre sexe.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències
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Estat

Val. Eficacia

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

- Infecció per falta d'higiene.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Perill d'incendi.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Talls amb objectes.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària. Així mateix disposaran de
ventilació independent i directa.
Els vestuaris estaran proveïts d'armaris o taquilles individuals a fi de poder deixar la roba i efectes personals. Tals
armaris estaran proveïts de claus.
Hauran de ser de fàcil accés, tindre les dimensions suficients i disposar de seients i instal·lacions que permeten a cada
treballador posar a assecar, si fóra necessari la roba de treball.
Quan les circumstàncies ho exigisquen, la roba de treball deurà poder guardar-se separada de la roba de carrer i dels
efectes personals.
Hauran extintors.
Mai caragolar, clavar o reblar en les parets.
No realitzar cap tipus de pintades en l'interior i/o exterior.
No xafar sobre el sostre de la mateixa, ni depositar cap tipus d'objectes.
Enganxar la caseta dels quatre cantons per al muntatge/desmuntatge.
No alçar la caseta amb material ple.

Farmaciola
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

•
•
•
•

Es disposarà d'un farmaciola en lloc visible i de fàcil accés, col·locant-se junt amb el mateix la direcció i telèfon de la
companyia asseguradora, així com el del centre assistencial més pròxim, metge, ambulàncies, protecció civil, bombers
i policia, indicant-se en un pla la via més ràpida que comunica l'obra en el centre assistencial més pròxim.
Les farmacioles estaran a càrrec de persones capacitades designades per l'empresa.
Es revisarà mensualment el seu contingut i es reposarà immediatament el que usa.
El contingut mínim serà: Aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercurocromo, cotó hidròfil, gasa estèril,
benes, esparadrap, antiespasmòdics, torniquet, borses de goma per a aigua i gel, guants esterilitzats, xeringa, bullidor i
termòmetre clínic.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Infeccions.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors

•
•
•
•

En l'obra sempre hi haurà un vehicle per a poder fer el trasllat a l'hospital.
En la caseta d'obra existirà un pla de la zona on s'identificaren les rutes als hospitals més pròxims.
Es col·locarà junt amb la farmaciola un rètol amb tots els telèfons d'emergència,serveis mèdics, bombers,
ambulàncies, etc.
Es proveirà un armari contenint tot el que anomena anteriorment, com a instal·lació fixa i que amb idèntic contingut,
proveïsca a un o dos maletins-farmaciola portàtils, depenent de la gravetat del risc i la seva freqüència prevista.
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Sanitaris químics
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
S'instal·larà per a cobrir les necessitats sanitàries dels operaris a peu del tall, només durant el temps estrictament necessari.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

- Infecció per falta d'higiene.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Perill d'incendi.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

- Talls amb objectes.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

- Contactes amb substàncies
químiques.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària. Així mateix disposaran de
ventilació independent i directa.
Hauran de ser de fàcil accés, tindre les dimensions suficients.
Mai caragolar, clavar o reblar en les parets.
No realitzar cap tipus de pintades en l'interior i/o exterior.
No xafar sobre el sostre de la mateixa, ni depositar cap tipus d'objectes.
Enganxar la caseta dels quatre cantons per al muntatge/desmuntatge.
No alçar la caseta amb material ple.
Una vegada usat el sanitari, moure nombroses vegades la palanca d'accionament de la bomba de recirculació.
L'extracció de residus, neteja i repreparat del sanitari haurà de realitzar-se amb equip adequat i per personal instruït
per a això.
El sanitari químic haurà de posicionar-se en horitzontal i sòl ferm, per a evitar vessaments del producte químic.
No s'haurà de manipular els productes químics i depòsits del sanitari si no es realitza per personal qualificat.
En cas d'emergència per ingestió o contacte amb el producte químic haurà de seguir-se les instruccions del fabricant
del mateix, per a això seguir les instruccions de l'etiqueta (Qualificació de toxilitat: Nociu), que amb caràcter general es
donen a continuació.

Primers auxilis :
a) Ingestió : Fer beure abundant aigua i provocar el vòmit. Traslladar immediatament al ferit a un hospital amb l'etiqueta del
producte.
b) Inhalació : Traslladar al ferit a l'aire lliure. Traslladar immediatament al ferit a un hospital perquè se li subministre oxigen i
portar l'etiqueta del producte.
c) Contacte amb la mucosa dels ulls : Rentar amb abundant aigua durant 10-15 minuts. Traslladar immediatament al ferit a
un hospital amb l'etiqueta del producte.
d) Contacte amb la pell : Rentar intensament amb abundant aigua. Si manifesta posteriorment irritació en les zones
traslladar immediatament al ferit a un hospital amb l'etiqueta del producte.
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5. Equips tècnics
Relació de maquines, ferramentes, instruments o instal·lació emprats en l'obra que complixen
les condicions tècniques i d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així
com en la seua reglamentació especifica i que van a utilitzar-se o la utilització de la qual està
prevista en esta obra, amb identificació dels riscos laborals indicant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos, incloent la identificació de riscos
en relació amb l'entorn de l'obra en què es troben.

5.1. Maquinària d'obra
5.1.1. Maquinària de moviment de terres
Buldòzer sobre pneumàtics
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem aquesta màquina per a desplaçar empenyent tant la pedra trossejada com les terres, els troncs d'arbres, la mala
herba, etc. Es compon d'una làmina o davantal d'acer de forma recta o lleugerament corba, que va fixa a la part davantera
del tractor, en posició perpendicular a l'eix de la marxa de la màquina.
Es pot emprar per a treballs de rompuda, per a amuntonar i desplaçar els materials procedents d'excavació i per a estendre
i igualar els terraplens.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Atropellament

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Bolcada de la màquina

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Xoc contra altres vehicles

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cremades (treballs de
manteniment)

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Seccionament o aixafada de
membres

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda de persones des de
la màquina

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Projecció de pedres

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Soroll propi i de conjunt

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Electrocució

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Cinturó elàstic antivibratori.
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- Calçat antilliscant.
- Botes impermeables (terreny enfangat).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per a evitar flonjalls i enfangats excessius que minvin la seguretat de
la circulació de la maquinària.
Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.
S'haurà de netejar les parts brutes de la màquina i utilitzar calçat antilliscant en evitació de caigudes al pujar o baixar de la
màquina.
Els operaris en el seu seient haurien de dur cinturó de seguretat.
No s'haurà de treballar en pendents superiors al 50 per cent.
La zona de treball haurà de fitar-se i estar degudament senyalitzada.
Es prohibirà el transport de persones amb aquesta màquina.
Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar en el sòl.
La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per a poder desplaçar-se, amb la màxima
estabilitat.
Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes.
La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta.
Es prohibirà hissar persones per a accedir a treballs puntuals amb la cullera.
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i claxon.
Es prohibirà arrencar el motor sense abans cerciorar-se que no hi ha ningú en l'àrea d'operació de la fulla d'embranzida.
Els conductors se cercioraran que no existeix perill per als treballadors que es trobin en l'interior de pous o rases pròxims al
lloc d'excavació.
Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs.
Per a evitar danys durant les operacions de manteniment, prèviament es donarà suport la fulla en el sòl, es pararà el motor,
es posarà en servei el fre de mà i es bloquejarà la màquina.

Retroexcavadora
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
La retroexcavadora s'emprarà bàsicament per a obrir trinxeres destinades a canonades, cables, drenatges, etc. així com per
a l'excavació de fonaments per a edificis i l'excavació de rampes en solars quan l'excavació dels mateixos s'ha realitzat amb
pala carregadora.
Utilitzarem aquest equip perquè permet una execució precisa, ràpida i la direcció del treball està constantment controlada.
La força d'atac de la cullera és molt major que en la dragalina, la qual cosa permet utilitzar-la en terrenys relativament durs.
Les terres no poden dipositar-se més que a una distància límitada per l'abast dels braços i les plomes.
Les culleres estaran muntades en l'extremitat del braç, articulat al capdavant de ploma; aquesta al seu torn, està articulada
sobre la plataforma.
L'operació de càrrega s'efectua per tracció cap a la màquina mentre que l'extensió del braç permet la descàrrega.
L'obertura de rases destinades a les canalitzacions, a la col·locació de cables i de drenatges, es facilita amb aquest equip;
l'amplària de la cullera és la qual determina la de la rasa.
Aquesta màquina s'utilitza també per a la col·locació i instal·lació dels tubs i drenis de gran diàmetre i per a efectuar el
farciment de l'excavació.
Quan el lloc disponible ho permeti s'utilitzarà aquest mateix equip per a efectuar les excavacions en rasa requerides per a
les fonamentacions d'edificis.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Atropellaments per falta de
visibilitat, velocitat inadequada
o altres causes

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Desplaçaments inesperats de
la màquina per terreny
excessivament inclinat o per
presència de fang

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Màquina en funcionament
fora de control per abandó de

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0
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la cabina sense desconnectar
la màquina o per estar
malament frenada
Bolcada de la màquina per
inclinació excessiva del
terreny

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda per pendents

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

Xoc amb altres vehicles

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Contacte amb línies
elèctriques aèries o
enterrades

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Interferències amb
infraestructures urbanes,
clavegueram, aigua, gas,
telèfon o electricitat

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Incendi

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cremades, per exemple en
treballs de manteniment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Projecció d'objectes

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda de persones des de
la màquina

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Sorolls propis i ambientals

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Els derivats de treballs en
ambients polsegós

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Els derivats dels treballs en
condicions meteorològiques
extremes

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Cinturó elàstic antivibratori.
- Calçat antilliscant.
- Botes impermeables (terreny enfangat).
- Protecció de l'aparell respiratori en treballs amb terres pulvígenes, s'haurà de fer ús de mascaretes.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Haurien d'anar proveïdes de cabina antivuelco, seient anatòmic i disposició de controls i comandaments perfectament
accessibles per l'operari.
Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per a evitar flonjalls i enfangats excessius que minvin la seguretat de
la circulació de la maquinària.
No s'admetran en aquesta obra màquines que no vengen amb la protecció de cabina antibolcada o o pòrtic de seguretat.
Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.
Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar en el sòl.
La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per a poder desplaçar-se amb la màxima
estabilitat.
Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes.
La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta.
Es prohibirà transportar persones en l'interior de la cullera.
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Es prohibirà hissar persones per a accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera.
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de reculada.
Es prohibirà arrencar el motor sense abans cerciorar-se que no hi ha ningú en l'àrea d'operació de la pala.
Els conductors se cercioraran que no existeix perill per als treballadors que es trobin en l'interior de pous o rases pròxims al
lloc d'excavació.
Es fitarà a una distància igual a la de l'abast màxim del braç excavador, l'entorn de la màquina.
Sé prohibeix en la zona la realització de treballs la permanència de persones.
Es prohibirà en aquesta obra utilitzar la retroexcavadora com una grua, per a la introducció de peces, canonades, etc., en
l'interior de les rases.
Es prohibirà realitzar treballs en l'interior de les trinxeres o rases, en la zona d'abast del braç de la retro.
Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la corresponent normativa preventiva, abans de l'inici dels
treballs.

5.1.2. Maquinària d'elevació
Camió grua descàrrega
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Grua sobre camió en el qual abans d'iniciar les maniobres de descàrrega, s'instal·laran tascons d'immobilització en les
rodes i es fixaran els gats estabilitzadors. Ho utilitzarem en les operacions de descàrrega de materials en l'obra.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Bolcada del camió

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caigudes al pujar o al baixar

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atropellament de persones

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Desplomi de la càrrega

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops per la caiguda de
paraments

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Desplomi de l'estructura en
muntatge

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cremades al fer el
manteniment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Cinturó elàstic antivibratori.
- Calçat antilliscant.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Les maniobres en la grua seran dirigides per un especialista.
Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat.
Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible.
El gruista tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista.
Si això no és possible les maniobres seran dirigides per un especialista.
Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100 .
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Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos.
Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió.
Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió.
Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió.
El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent.
S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per a la seva col·locació en obra, ja
que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar greus accidents.
No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 Km./h.

5.1.3. Maquinària de transport
Camió transport
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem el camió de transport en diverses operacions en l'obra, per la capacitat de la cubeta, utilitzant-se en transport de
materials, terres, i altres operacions de l'obra, permetent realitzar notables economies en temps de transport i càrrega.
Permeten obtenir un rendiment òptim de la part motriu reduint els temps d'espera i de maniobra al costat de l'excavadora.
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per a permetre la circulació fins i tot
l'encreuament d'ells.
Aquest tipus de transport ha estat triat perquè es considera que per a la naturalesa de l'operacions a realitzar en l'obra és el
més apropiat des del punt de vista de la seguretat.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Atropellament de persones

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Xocs contra altres vehicles

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Bolcades per fallada de
talussos

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Bolcades per desplaçament
de càrrega

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapades, per exemple al
baixar la caixa

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Cinturó elàstic antivibratori.
- Calçat antilliscant.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Si es tractés d'un vehicle de marca i tipus que prèviament no ha manejat, sol·liciti les instruccions pertinents.
Abans de pujar a la cabina per a arrencar, inspeccionar al voltant i sota vehicle, per si hagués alguna anomalia.
S'haurà de fer sonar el claxon immediatament abans d'iniciar la marxa.
Es comprovaran els frens després d'un rentat o d'haver travessat zones d'aigua.
No es podrà circular per la vora d'excavacions o talussos.
Quedarà totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la maquinària.
No s'haurà de circular mai en punt mort.
No s'haurà de circular massa pròxim al vehicle que ho precedeixi.
No s'haurà de transportar passatgers fora de la cabina.
S'haurà de baixar el basculant immediatament després d'efectuar la descàrrega, evitant circular amb l'aixecat.
No s'haurà de realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat, sense haver-lo calçat prèviament.
Tots els camions que realitzin labors de transport en aquesta obra estaran en perfectes condicions de manteniment i
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conservació.
Abans d'iniciar les labors de càrrega i descàrrega estarà el fre de mà posat i les rodes estaran immobilitzades amb tascons.
L'hissat i descens de la caixa es realitzarà amb escala metàl·lica subjecta al camió.
Si fa mancada, les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per l'encarregat de seguretat.
La càrrega es taparà amb una lona per a evitar despreniments.
Les càrregues es repartiran uniformement per la caixa, i si és necessari es lligaran.
A) Mesures Preventives a seguir en els treballs de càrrega i descàrrega.
L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al Cap de la
quadrilla de càrrega i descàrrega.
D'aquest lliurament quedarà constància amb la signatura del Cap de quadrilla al peu d'aquest escrit.
Demanar guants de treball abans de fer treballs de càrrega i descàrrega, s'evitaran lesions molestes en les mans.
Usar sempre calçat de seguretat, s'evitaran cops en els peus.
Pujar a la caixa del camió amb una escala.
Seguir sempre les indicacions del Cap de l'equip, és un expert que vigila que no hagin accidents.
Les càrregues suspeses s'han de conduir amb cordres i no tocar-les mai directament amb les mans.
No saltar a terra des de la caixa, perill de fractura dels talons.

5.1.4. Maquinària compactació i estès
Compactadora de corrons
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta màquina de moviment autònom dotada de corrons d'acer i d'un motor que origina vibracions en els corrons per a
accentuar la seva funció s'utilitzarà en les operacions de compactat en l'obra.
El rodament de la compactadora successivament sobre les diferents capes col·locades constituïx un excel·lent
aprisonament.
S'utilitzarà per a la compactació de terrenys coherents, secs i humits, per a terres pulverulents i materials disgregats.
També es pot utilitzar per a la compactació dels revestiments bituminoses i asfalts de determinades operacions de l'obra.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Bolcada

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atropellament

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Els derivats d'operacions de
manteniment (cremades,
corts, etc.)

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Soroll

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Pols ambiental

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caigudes al pujar o baixar de
la màquina

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Cinturó elàstic antivibratori.
- Calçat antilliscant.
- Botes impermeables (terreny enfangat).
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Estaran dotades de fars de marxa cap a davant i de reculada, retrovisors en ambdós costats, pòrtic de seguretat
antibolcada i antiimpactos i un extintor.
Seran inspeccionades diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens, direcció, llums,
botzina reculada, transmissions, cadenes i pneumàtics.
Es prohibirà treballar o romandre dintre del ràdio d'acció de la compactadora de rodes, per a evitar els riscos per
atropellamentsamentsament.
Es prohibirà en aquesta obra, el transport de persones sobre la compactadora de rodes, per a evitar els riscos de caigudes
o d'atropellamentsamentsaments.
Es prohibiran les labors de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en marxa, en prevenció de riscos
innecessaris.
Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals normalitzats de tràfic.

5.1.5. Maquinària estenedora i pavimentadora
Pavimentadora de formigó
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem la pavimentadora de formigó en les operacions especificades en el projecte d'execució de l'obra, per a
pavimentat de les zones, superfícies i llocs determinats en els plànols.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Atropellament

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Bolcada de la màquina

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Xoc contra altres vehicles

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Seccionament o aixafada de
membres

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda de persones des de
la màquina

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Soroll propi i de conjunt

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.
- Guants de cuir.
- Cinturó elàstic antivibratori.
- Calçat antilliscant.
- Botes impermeables (terreny enfangat).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.
S'haurà de netejar les parts brutes de la màquina i utilitzar calçat antilliscant en evitació de caigudes al pujar o baixar de la
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màquina.
Els operaris en el seu seient haurien de dur cinturó de seguretat.
La zona de treball haurà de fitar-se i estar degudament senyalitzada.
Es prohibirà el transport de persones amb aquesta màquina.
Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina sense aparcar-la convenientment i desconnectar i parar el motor.
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i claxon.
Es prohibirà arrencar el motor sense abans cerciorar-se que no hi ha ningú en l'àrea d'operació de la fulla d'embranzida.
Els conductors se cercioraran que no existeix perill per als treballadors que es trobin en l'interior de pous o rases pròxims al
lloc d'estès de graves.
Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs.

5.1.6. Maquinària manipulació de formigó
Camió formigonera
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Utilitzarem camions formigonera per al subministrament de formigó a obra, ja que es considera que són els mitjans
adequats quan la confecció o barreja es realitza en una planta central.
El camió formigonera està format per una cuba o bombo giratori suportat pel bastidor d'un camió adequat per a suportar el
pes.
La cuba o bombo giratori, té forma cilíndrica o bicónica estant muntada sobre la part posterior i en ella s'efectua la barreja
dels components.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Durant la càrrega: Risc de
projecció de partícules de
formigó sobre cap i cos del
conductor al no ser recollits
per la tremuja de càrrega.

Risc

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Durant el transport: Risc de
cops a tercers amb la
canaleta de sortida al
desplegar-se per dolenta
subjecció, trencament de la
mateixa o simplement per no
haver-la subjectat després de
la descàrrega.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Durant el transport: Caiguda
de formigó per la tremuja a
l'haver-se omplert
excessivament.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Durant el transport:
Atropellament de persones.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Durant el transport:
Col·lisions amb altres
màquines.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Durant el transport: Bolcada
del camió.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Durant el transport:
Caigudes, per exemple en
l'interior d'alguna rasa.

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Durant la descàrrega: Cops
en el cap al desplegar la
canaleta.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5
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Durant la descàrrega:
Atrapades de dits o mans en
les articulacions i unions de la
canaleta al desplegar-la.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Durant la descàrrega: Cops
en els peus al transportar les
canaletes auxiliars o a la
conducta a unir-les a la
canaleta de sortida per no
seguir normes de manutenció.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Durant la descàrrega: Cops a
tercers situats en el ràdio de
gir de la canaleta al no fixar
aquesta i estar persones
alienes pròximes a l'operació
de descàrrega de formigó.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Durant la descàrrega:
Caiguda d'objectes damunt
del conductor o els operaris.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Durant la descàrrega: Cops
amb el cubilot de formigó.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Riscos indirectes generals:
Risc de bolcada durant el
maneig normal del vehicle per
causes degudes al factor
humà (curt de vista i no anar
proveït d'ulleres, atacs de
nervis, de cor, pèrdua de
coneixement, tensió alterada,
estar embriac, falta de
responsabilitat, lentitud en els
reflexos), mecànics (peces
mal ajustades, trencament de
frens, desgast en els
pneumàtics o malament inflat
dels mateixos.)

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Riscos indirectes generals:
Risc d'incendi per un
curtcircuit produït en la
instal·lació elèctrica,
combustible, etc., per una
fallada tècnica o humà. Risc
de lliscament del vehicle per
estar relliscosa la pista, dur
les cobertes del vehicle en
mal estat de funcionament,
treballs en terrenys
pantanosos o en grans
pendents.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cops pel cubilot al baixar o al
pujar carregat amb el mateix
com a conseqüència d'un mal
maneig del sistema de
transport utilitzat.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cops per objectes caiguts de
l'alt de l'obra.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Contacte de les mans i
braços amb el formigó.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Aixafada pel cubilot al
desprendre's el mateix per
una fallada en el sistema de
transport.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0
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Caiguda de formigó sobre els
treballadors situats sota la
trajectòria de les canaletes de
descàrrega.

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapades de mans entre el
cubilot i la canaleta de sortida
quan el cubilote baixa buit i el
conductor ho agafa perquè en
la seva baixa da quedi en
posició correcta.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Atrapades dels peus entre
l'estructura de la base del
cubilote i el sòl quan aquest
baixa per a ser carregat.

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Risc de caiguda d'alçada des
de l'alt de l'escala d'accés a la
tremuja de càrrega durant els
treballs d'inspecció i neteja.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

Risc de caiguda d'alçada des
de l'alt de la cuba com a
conseqüència de pujar a
inspeccionar o a efectuar
treballs de pintura, etc.

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat.
- Ulleres de seguretat (antiesquitxades de pastes).
- Roba de treball.
- Guants de goma o P.V.C .
- Calçat antilliscant.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
A) Es descriu la seqüència d'operacions que haurà de realitzar el conductor del camió per a cobrir un cicle complet amb les
degudes garanties de seguretat:
1- S'engega el camió i es enfila el camió fins a col·locar la tremuja de càrrega just sota la tremuja de descàrrega de la planta
de formigonat.
2- El conductor del camió es baixa rà del mateix i indicarà a l'operari de la planta de formigonat la quantitat de formigó que
necessita en metres cúbics, accionant els comandaments en la posició de càrrega i la velocitat de càrrega.
3- Mentre s'efectua la càrrega omplirà el dipòsit d'aigua.
4- Quan la cuba està carregada sona un senyal acústic amb el que l'operari posarà la cuba en la posició de barreja i
procedeix a pujar al camió per a dirigir-se a l'obra.
5- Quan arriba a l'obra, fa girar a la cuba a una velocitat superior a la de transport per a assegurar una barreja adequada.
6- L'operari, mitjançant una pala, netejarà de residus de formigó la tremuja de càrrega pujant-se per a això a l'alt de l'escala
d'accés a la tremuja de càrrega.
7- Es procedirà a descarregar el formigó amb l'ajuda d'un cubilot o directament amb l'ajuda de canaletes.
8- Es netejarà amb la mànega les canaletes de sortida.
9- La resta de l'aigua s'introduirà en la cuba per a la seva neteja i procedirà a tornar a la planta de formigonat.
10- A l'arribar a la planta es descarrega l'aigua de l'interior de la cuba que durant el trajecte ha anat netejant de formigó les
parets de la cuba.
B) Mesures preventives de caràcter general:
L'escala d'accés a la tremuja ha d'estar construïda en un material sòlid i antilliscant.
En la part inferior de l'escala abatible es col·locarà un segur per a evitar balancejos, que es fixarà a la pròpia escala quan
estigui plegada i al camió quan estigui desplegada.
Així mateix ha de tenir una plataforma en la part superior perquè l'operari se situï per a observar l'estat de la tremuja de
càrrega i efectuar treballs de neteja dotada d'un cercle quitamiedos a 90 cm. d'alçada sobre ella.
La plataforma ha de tenir unes dimensions aproximades de 400 x 500 mm. i ésser de material consistent.
Per a evitar acumulació de brutícia haurà de ser del tipus de reixeta amb una grandària aproximada de la secció lliure
màxima de 50 mm. de costat.
Aquesta escala solament s'ha d'utilitzar per a treballs de conservació, neteja i inspecció per un sol operari i col·locant les

372

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

assegurances tant abans de pujar com després de recollida la part abatible de la mateixa.
Només s'ha d'utilitzar estant el vehicle parat.
La formigonera no ha de tenir parts sortints que puguin ferir o copejar als operaris.
Els elements de la formigonera tals com canaletes de sortida, escales, parafangs etc., haurà de pintar-se amb pintura
anticorrosivo per a evitar que amb el temps es puguin trencar i lesionar als operaris.
No pujar-se a la cuba de la formigonera ni tan sols estant desocupada.
Qualsevol reparació o comprovació s'haurà de fer amb elements auxiliars tals com bastides, etc.
Per a la visibilitat de les parts de la formigonera en hores nocturnes s'haurien de pintar amb franges blanques i negres de
pintura reflectante les parts del darrere de la formigonera (cuba, tremuges, canaletes, etc.).
El vehicle ha de posseir frens hidràulics amb doble circuit independent tant per a l'eix del darrere com davanter.
Els elements per a pujar o baixar han de ser antilliscants.
Han de posseir els dispositius de senyalització que marca el codi de la circulació.
Sistemes d'alarmes per a pneumàtics amb poc aire.
Senyal de marxa enrere audible per altres camions.
Les cabines han de ser d'una resistència tal i estar instal·lades de manera que ofereixin una protecció adequada al
conductor contra la caiguda d'objectes.
Les cabines han de posseir sistema de ventilació i calefacció.
La cabina ha d'estar proveïda d'un seient fix per al conductor i per als passatgers autoritzats per a viatjar en ella.
Els seients han d'estar construïts de manera que absorbeixin en mesura suficient les vibracions, tenir respatller i un suport
per als peus i ser còmodes.
Els camions han de dur els següents equips: una farmaciola de primers auxilis, un extintor d'incendis de neu carbònica o
components halogenados amb una capacitat mínima de 5 Kg., eines essencials per a reparacions en carretera, llums de
recanvi, llums intermitents, reflectores, etc.
Per a desplegar la canaleta de formigó s'haurien de llevar els cargols de bloqueig fent-la girar fins a posició de descàrrega;
una vegada allí, es llevarà la cadena de seguretat i s'agafarà per l'extrem fent girar fins a la posició desplegada.
Cal evitar posar les mans entre les unions de les canaletes en el moment del desplegament.
Al desplegar la canaleta mai s'ha de situar l'operari en la trajectòria de gir de la mateixa per a evitar qualsevol tipus de cops.
Les canaletes auxiliars han d'anar subjectes al bastidor del camió mitjançant cadenes amb tancament i segur de tancament.
Després de cada pas de formigó s'han de netejar amb una descàrrega d'aigua.
El dipòsit i canaletes es netejaran en un lloc a l'aire lliure lluny de les obres principals.
El camió se situarà en el lloc de buidatge dirigit per l'encarregat d'obra o persona en qui delegui.
Quan es descàrrega sobre cubilot transportat per grua el camioner i l'operari que ajuda a carregar se separaran de la zona
de baixa da del cubilote estant sempre pendent de les evolucions del mateix.
Si per la situació del gruísta s'ha d'acompanyar en la seva baixa da al cubilote això es farà procurant no col·locar-se entre el
cubilote i la part del darrere de la formigonera per a evitar atrapades entre ambdós elements.
S'ha de posar especial cura amb la posició dels peus quan baixa el cubilote per a evitar que aquest els atrapi contra el sòl.
Una vegada carregat el cubilote i separada la canaleta s'han d'allunyar ambdós operaris per a evitar que un balanceig
imprevist de la càrrega els copegi.
Quan un camió circula pel lloc de treball és indispensable dedicar un obrer perquè vigili que la ruta del vehicle estigui lliure
abans que aquest s'engegui cap a endavant i sobretot cap a enrere.
Els camions han de ser conduïts amb gran prudència: en terrenys amb molta pendent, accidentats, tous, relliscosos o que
comportin altres perills, al llarg de rases o talussos, en marxa enrere.
No s'ha de baixar del camió tret que: estigui parat el vehicle, hagi un espai suficient per a apearse.
Durant el desplaçament del camió cap persona haurà de: anar dempeus o asseguda en lloc perillós, passar d'un vehicle a
un altre, aplicar calzos a les rodes, dur braços o cames penjant de l'exterior.
uan el subministrament es realitza en terrenys amb pendents entre el 5 i el 16 per cent, si el camió-formigonera duu motor
auxiliar es pot ajudar a frenar col·locant una marxa a part del corresponent fre de mà; si la formigonera funciona amb motor
hidràulic cal calçar les rodes del camió doncs el motor del camió està en marxa de forma contínua.
En pendents superiors al 16 per cent s'aconsella no subministrar formigó amb el camió.
Al finalitzar el servei i abans de deixar el camió-formigonera el conductor haurà de: posar el fre de mà, engranar una marxa
curta i cas necessari bloquejar les rodes mitjançant calzos.
Quant als treballs de manteniment utilitzant eines manuals s'han de seguir les següents normes: seleccionar les eines més
adequades per al treball que ha de ser executat, cerciorar-se que es trobi n en bon estat, fer el degut ús, a l'acabar el treball
guardar-les en la caixa o cambra dedicada a això.
Quan s'utilitzen pistoles de greixatge a pressió mai s'han de col·locar les mans enfront de les toberas de sortida.
En la lubricació de ressorts mitjançant vaporización o atomització el treballador romandrà allunyat del doll de lubricació, que
se sedimenta amb rapidesa procurant en tot moment no dirigir-lo a altres persones.
Quan s'hagi fargat el formigó d'una cuba per qualsevol raó l'operari que manegi el martell pneumàtic haurà d'utilitzar cascos
de protecció auditiva de manera que el nivell màxim acústic sigui de 80 dB.
Els camions de formigó no es podran acostar a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos.
Les rampes d'accés tindran un pendent no superior al 20 per 100 .

5.1.7. Petita maquinària
Serra circular
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Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
La serra circular és una màquina lleugera i senzilla, composta d'una taula fixa amb una ranura en el tauler que permet el
pas del disc de serra, un motor i un eix porta-eina.
Utilitzarem la serra circular en l'obra perquè és una màquina lleugera i senzilla, composta d'una taula fixa amb una ranura
en el tauler que permet el pas del disc de serra, un motor i un eix porta eina.
La transmissió pot ser per corretja, en aquest cas l'altura del disc sobre el tauler és regulable.
L'operació exclusiva per a la qual es va a utilitzar en l'obra és la de tallar o serrar peces de fusta habitualment emprades en
les obres de construcció, sobretot per a la formació d'encofrats en la fase d'estructura, com taulers, rolls, taulons, llistons,
etc.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Corts

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Contacte amb el dentat del
disc en moviment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cops i/o contusions per la
reculada imprevist i violent de
la peça que es treballa

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Projecció de partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Reculada i projecció de la
fusta

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Projecció de l'eina de cort o
dels seus fragments i
accessoris en moviment

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Emissió de pols

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Contacte amb l'energia
elèctrica

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Contacte amb les corretges
de transmissió

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.
- Mascaretes amb filtre mecànic recanviable.
- Roba de treball.
- Calçat de seguretat.
- Guants de cuir (preferible molt ajustats).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Les serres circulars en aquesta obra, no se situaran a distàncies inferiors a 3 metres, (com norma general) de la vora dels
forjats amb l'excepció dels quals estiguin efectivament protegits (xarxes o baranes, petos de rematada, etc.).
Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades dels següents elements de protecció: Carcassa
de cubrición del disc.
Ganivet divisor del cort.
Empenyedor de la peça a tallar i guia.
Carcassa de protecció de les transmissions per corrioles. Interruptor d'estanc.
Presa de terra.
Es prohibirà expressament, deixar en suspensió del ganxo de la grua les taules de serra durant els períodes d'inactivitat.
El manteniment de les taules de serra d'aquesta obra, serà realitzat per personal especialitzat per a tal menester, en
prevenció dels riscos.
L'alimentació elèctrica de les serres de disc a utilitzar en aquesta obra, es realitzarà mitjançant mànegues antihumedad,
dotades de clavilles estances a través del quadre elèctric de distribució, per a evitar els riscos elèctrics.
Es prohibirà situar la serra circular sobre els llocs entollats, per a evitar els riscos de caigudes i els elèctrics.
Es netejarà de productes procedents dels corts, els aledaños de les taules de serra circular, mitjançant escombrat i apilat
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per a la seva càrrega sobre bats emplintadas (o per al seu abocament mitjançant les baixants d'abocament).
En aquesta obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (bé sigui per a cort de fusta o per a cort ceràmic),
se li lliurarà la següent normativa d'actuació.
El justificant del vaig rebre, es lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra.
Haurà de subjectar-se bé les peces que es treballen.
Haurà de comprovar-se la pèrdua de fil en les eines de cort.
S'usaran eines de cort correctament afilades i es triaran útils adequats a les característiques de la fusta i de l'operació.
Evitar en tant que sigui possible passades de gran profunditat.
Són recomanables les passades successives i progressives de cort.
S'evitarà l'ocupació d'eines de cort i accessoris a velocitats superiors a les recomanades pel fabricant. S'utilitzaran les eines
de cort amb resistència mecànica adequada.
No s'empraran accessoris inadequats.
A) Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc.
Abans de posar la màquina en servei compruebar que no està anul·lada la connexió a terra, en cas afirmatiu, avisi al Servei
de Prevenció.
Compruebar que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-lo, avisi al Servei de Prevenció.
Utilitzi el empenyedor per a manejar la fusta; consideri que de no fer-lo pot perdre els dits de les seves mans.
Desconfiï de la seva destresa.
Aquesta màquina és perillosa.
Els empenyedors no són en cap cas elements de protecció en si mateixos, ja que no protegeixen directament l'eina de cort
sinó les mans de l'operari a l'allunyar-les del punt de perill.
Els empenyedors han de, per tant, considerar-se com mesures complementàries de les proteccions existents, però mai com
sustitutorias de les citades proteccions.
La seva utilització és bàsica en l'alimentació de peces petites, així com instrument d'ajuda per al -fi de passada- en peces
grans, empenyent la part posterior de la peça a treballar i subjecte per la mà dreta de l'operari.
No retirar la protecció del disc de cort. S'haurà d'estudiar la forma de tallar sense necessitat d'observar la -trisca-.
L’empenyedor durà la peça on vostè desitgi i a la velocitat que vostè necessita. Si la fusta -no passa-, el ganivet divisor està
malament muntat.
Demani que l'hi ajustin. Si la màquina, inopinadamente es deté, retiri's d'ella i avisi al Servei de Prevenció perquè sigui
reparada.
No intenti realitzar ni ajustaments ni reparacions.
Comprovar l'estat del disc, substituint els quals estiguin fisurados o manquin d'alguna dent.
Per a evitar danys en els ulls, sol·liciti se li proveeixi d'unes ulleres de seguretat antiproyección de partícules i usi-les
sempre, quan hagi de tallar.
Extreure prèviament tots els claus o parts metàl·liques clavades en la fusta que desitgi tallar.
Pot fracturar-se el disc o sortir acomiadada la fusta de forma descontrolada, provocant accidents seriosos.
L'alimentació de la peça ha de realitzar-se en sentit contrari al del gir de l'útil, en totes les operacions que això sigui
possible.
B) En el cort de peces ceràmiques:
Observi que el disc per a cort ceràmic no està fisurado.
En aquest cas, sol·liciti al Servei de Prevenció que es canviï per altre nou.
Efectuï el cort si pot ser a la intempèrie (o en un local molt ventilat), i sempre protegit amb una mascarilla de filtre mecànic
recambiable.
Efectuï el cort a sotavent.
El vent allunyarà de vostè les partícules pernicioses.
Mulli el material ceràmic, abans de tallar, evitarà gran quantitat de pols.
C) Normes generals de seguretat:
Es recomana paralitzar els treballs en cas de pluja i cobrir la màquina amb material impermeable.
Una vegada finalitzat el treball, col·locar-la en un lloc abrigat.
L'interruptor hauria de ser de tipus embotit i situat lluny de les corretges de transmissió.
Les masses metàl·liques de la màquina estaran unides a terra i la instal·lació elèctrica disposarà d'interruptors diferencials
d'alta sensibilitat.
La màquina ha d'estar perfectament anivellada per al treball.
No podrà utilitzar-se mai un disc de diàmetre superior al que permet el resguard instal·lat.
La seva ubicació en l'obra serà la més idònia de manera que no existeixin interferències d'altres treballs, de trànsit ni
d'obstacles.
No haurà de ser utilitzada per persona distinta al professional que la tingui al seu càrrec, i si és necessari la hi dotarà de
clau de contacte.
La utilització correcta dels dispositius protectors haurà de formar part de la formació que tingui l'operari.
Abans d'iniciar els treballs ha de comprovar-se el perfecte afilat de l'útil, la seva fixació, la profunditat del cort desitjat i que el
disc giri cap al costat en el qual l'operari vaig efectuar l'alimentació.
És convenient oliar la serra de tant en tant per a evitar que es desviï al trobar cossos durs o fibres retorçades.

375

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

Perquè el disc no vibri durant la marxa es col·locaran 'guia-fulles' (cojinetes plans en els quals frega la cara de la serra).
L'operari haurà d'emprar sempre ulleres o pantalles facials.
Mai s'empenyerà la peça amb els dits polzes de les mans estesos.
Es comprovarà l'absència de cossos pétreos o metàl·lics, nusos durs, vetes o altres defectes en la fusta.
El disc serà rebutjat quan el diàmetre original s'hagi reduït 1/5 .
El disc utilitzat serà el qual correspongui al nombre de revolucions de la màquina. Es disposarà de cartells d'avís en cas
d'avaria o reparació.
Una forma segura d'evitar una arrencada sobtada és desconnectar la màquina de la font d'energia i assegurar-se que ningú
pugui connectar-la.

Tronzadora
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
La tronzadora de disc s'utilitzarà en l'obra per al cort de fusta a un angle determinat entre 45º a dreta i esquerra del plànol
normal de contacte del disc amb la fusta, podent tallar així mateix a bisell.
Per a efectuar els corts, l'operari dipositarà la peça sobre la taula contra la guia-topall posterior, seleccionarà l'angle de cort i
aproximarà el disc a la peça accionant el braç destinat a aquest efecte.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Soroll

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Corts

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Projecció de partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Roba de treball.
- Casc de seguretat.
- Protectors auditius.
- Calçat apropiat
- Guants de treball.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.
Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui buidada.
Usar l'equip de protecció personal definit per obra.
No efectuar reparacions amb la màquina en marxa.
Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat.
Fer-lo preferiblement per mitjà del part de treball.
Complir les instruccions de manteniment.

Trepants de bateria
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Aquesta màquina la utilitzarem en diferents operacions en l'obra perquè serveix per a perforar o fer forats (pasants o cecs)
en qualsevol material, utilitzant sempre la broca adequada al material a treballar.
El seu principal avantatge és la seva autonomia al poder utilitzar-se sense necessitat que existeixi un endoll.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Corts

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0
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Cops

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Atrapades

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Projecció de partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Emissió de pols

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Mico de treball.
- Casc de seguretat.
- Protectors auditius.
- Calçat de seguretat.
- Guants de treball.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització.
Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui buidada.
Usar l'equip de protecció personal definit per obra.
No efectuar reparacions amb la màquina en marxa.
Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat.
Fer-lo preferiblement per mitjà del part de treball.
Complir les instruccions de manteniment.

Regla vibrant
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
En aquesta obra s'utilitzarà la regla vibrant per a l'acabat superficial de les soleras de formigó, vibrant la sola en la seva
superfície.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Descàrregues elèctriques

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Caigudes des d'alçada durant
el seu maneig

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

Esquitxades de lechada en
ulls i pell

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Vibracions

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Roba de treball.
- Casc de seguretat.
- Botes de goma.
- Guants de seguretat.
- Ulleres de protecció contra esquitxades.
- Arnès de seguretat (per als treballs en altura).

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Les operacions de la regla vibradora es realitzaran sempre sobre posicions estables.
Es procedirà a la neteja diària de la regla després de la seva utilització.
Les operacions de neteja directa-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la regla, per a previsió
del risc elèctric i de atrapades.
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El cable d'alimentació de la regla haurà d'estar protegit, sobretot si discorre per zones de passada dels operaris.
Les regles vibradoras haurien d'estar protegides elèctricament mitjançant doble aïllament.
Els polsadors estaran protegits per a evitar que els caigui material utilitzat en el formigonat o aigua.
Els polsadors d'engegada i desocupada estaran suficientment separats per a no confondre'ls en el moment d'accionar-los.

Eines manuals
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Són eines el funcionament de les quals es deu solament a l'esforç de l'operari que les utilitza, i en l'obra s'empraran en
diverses operacions de naturalesa molt variada.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Cops en les mans i els peus

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Lesions oculars per
partícules provinents dels
objectes que es treballen i/o
de la pròpia eina

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Corts en les mans

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Projecció de partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caigudes al mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caigudes a diferent nivell

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

Esquinços per grans esforços
o gestos violents

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
- Casc de seguretat.
- Guants de cuir

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.
Haurà de fer-se una selecció de l'eina correcta per al treball a realitzar.
Haurà de fer-se un manteniment adequat de les eines per a conservar-les en bon estat.
Haurà d'evitar un entorn que dificulti el seu ús correcte.
S'haurà de guardar les eines en lloc segur.
Sempre que sigui possible es farà una assignació personalitzada de les eines.
Abans del seu ús es revisaran, rebutjant-se les quals no es trobin en bon estat de conservació.
Es mantindran netes d'olis, grasses i altres substàncies lliscants.
Per a evitar caigudes, corts o riscos anàlegs, es col·locaran en portaeines o prestatges adequats.
Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari pels sòls.
Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin d'utilitzar.
A) Alicates:
Les alicates de cort lateral han de dur una defensa sobre el fil de cort per a evitar les lesions produïdes pel despreniment
dels extrems curts de filferro.
Les alicates no han d'utilitzar-se en lloc de les claus, ja que les seves mordasses són flexibles i freqüentment rellisquen.
A més tendeixen a arrodonir els angles dels caps dels pernos i rosques, deixant marques de les mordasses sobre les
superfícies.
No utilitzar per a tallar materials més durs que les maixelles.
Utilitzar exclusivament per a subjectar, doblegar o tallar.
No col·locar els dits entre els mànecs.
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No copejar peces o objectes amb les alicates.
Manteniment : Greixar periòdicament el pasador de l'articulació.
B) Cisells :
No utilitzar cisell amb cap aplatat, poc afilada o còncava.
No usar com palanca.
Els cantons dels fils de cort han de ser arrodonides si s'usen per a tallar.
Han d'estar nets de rebabas.
Els cisells han de ser prou gruixuts perquè no es corbin ni alabeen al ser copejats.
S'han de rebutjar els cisells mes o menys fungiformes utilitzant només el qual presenti una curvatura de 3 cm de ràdio.
Per a ús normal, la col·locació d'una protecció anular de goma, pot ser una solució útil per a evitar cops en mans amb el
martell de copejar.
El martell utilitzat per a copejar-lo ha de ser suficientment pesat.
C) Tornavisos :
El mànec haurà d'estar en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o nervadures
per a transmetre l'esforç de torsió del canell.
El tornavís ha d'ésser de la grandària adequada al del cargol a manipular.
Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorçada doncs això pot fer que se surti de
la ranura originant lesions en mans.
Haurà d'utilitzar-se només per a estrènyer o afluixar cargols.
No utilitzar en lloc de punxons, tascons, palanques o similars.
Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estrella.
No ha de subjectar-se amb les mans la peça a treballar sobretot si és petita.
En el seu lloc ha d'utilitzar-se un banc o superfície plana o subjectar-la amb un cargol de banc.
Emprar sempre que sigui possible sistemes mecànics de cargolat o descargolat.
D) Claus de boca fixa i ajustable:
Les maixelles i mecanismes deuran en perfecte estat.
La cremallera i cargol d'ajustament haurien de lliscar correctament.
El dentat de les maixelles haurà d'estar en bon estat.
No d'haurà d'escalabornar les boques de les claus fixes doncs es destemplan o perden paral·lelisme les cares interiors.
Les claus deteriorades no es repararan, s'haurien de reposar.
S'haurà d'efectuar la torsió girant cap a l'operari, mai empenyent.
Al girar assegurar-se que els artells no es copegen contra algun objecte.
Utilitzar una clau de dimensions adequades al perno o rosca a estrènyer o desaferrar.
S'haurà d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i formant angle recte amb
l'eix del cargol que estreny.
No s'ha de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub sobre el mànec, utilitzar altra com allargo o
copejar aquest amb un martell.
La clau de boca variable ha d'abraçar totalment en el seu interior a la rosca i ha de girar-se en la diracció que suposi que la
força la suporta la maixella fixa.
Llençar sempre de la clau evitant empènyer sobre ella.
S'haurà d'utilitzar amb preferència la clau de boca fixa en comptes de la de boca ajustable.
No s'haurà d'utilitzar les claus per a copejar.

E) Martells i malls :
Els caps no haurà de tenir rebabas.
Els mànecs de fusta (noguera o freixe) haurien de ser de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles.
El cap haurà d'estar fixada amb tascons introduïts obliquament respecte a l'eix del cap del martell de manera que la pressió
es distribueixi uniformement en totes les direccions radials.
S'haurien de rebutjar mànecs reforçats amb cordres o filferro.
Abans d'utilitzar un martell haurà d'assegurar-se que el mànec està perfectament unit al capdavant.
Haurà de seleccionar-se un martell de grandària i duresa adequats per a cadascuna de les superfícies a copejar.
Observar que la peça a copejar es dóna suport sobre una base sòlida no endurida per a evitar rebots.
S'ha de procurar copejar sobre la superfície d'impacte amb tota la cara del martell.
En el cas d'haver de copejar claus, aquests s'han de subjectar pel cap i no per l'extrem.
No copejar amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o altra eina auxiliar.
No utilitzar un martell amb el mànec deteriorat o reforçat amb cordres o filferros.
No utilitzar martells amb el cap fluix o tascó solt
No utilitzar un martell per a copejar altre o per a donar voltes a altres eines o com palanca
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F) Becs Destrossadors i Troceadores:
S'haurà de mantenir afilades les seves puntes i el mànec sense estelles.
El mànec haurà de ser acord al pes i longitud del bec.
Haurien de tenir la fulla bé adossada.
No s'haurà d'utilitzar per a copejar o trencar superfícies metàl·liques o per a redreçar eines com el martell o similars.
No utilitzar un bec amb el mànec danyat o sense ell.
S'haurien de rebutjar becs amb les puntes dentades o estriades.
S'haurà de mantenir lliure d'altres persones la zona propera al treball.

G) Serres :
Les serres han de tenir afilats les dents amb la mateixa inclinació per a evitar flexions alternatives i estar bé ajustats.
Els mànecs haurien d'estar bé fixats i en perfecte estat.
La fulla haurà d'estar tibada.
Abans de serrar s'haurà de fixar fermament la peça.
Utilitzar una serra per a cada treball amb la fulla tibada (no excessivament)
Utilitzar serres d'acer al tungstè endurit o semiflexible per a metalls tous o semiduros amb el següent nombre de dents:
a) Ferro colat, acer tou i latón: 14 dents cada 25 cm.
b) Acer estructural i per a eines: 18 dents cada 25 cm.
c) Tubs de bronze o ferro, conductors metàl·lics: 24 dents cada 25 cm.
d) Xapes, fleixos, tubs de paret prima, làmines: 32 dents cada 25 cm.
Instal·lar la fulla en la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part oposada del mànec.
Utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze en la part superior del mateix i la mà esquerra
l'extrem oposat de l'arc.
El cort es realitza donant a ambdues mans un moviment de vaivé i aplicant pressió contra la peça quan la serra és
desplaçada cap al front deixant de pressionar quan es retrocedeix.
Per a serrar tubs o barres, haurà de fer-se girant la peça.
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6. EPIs
De l'anàlisi de riscos laborals realitzats en esta Memòria de Seguretat i Salut, hi ha una sèrie de
riscos que s'han de resoldre amb l'ús d'equips de protecció individual (EPIs), les
especificacions tècniques i de la qual requisits establits per als mateixos per la normativa
vigent, es detallen en cada un dels apartats següents.

6.1. Protecció auditiva
6.1.1. Taps
Protector Auditiu : Taps
Norma :

EN 352-2
CAT II
Definició :
•

Protector contra el soroll portat en l'interior del conducte auditiu extern (aural), o en la petxina a l'entrada del
conducte auditiu extern (semiaural):
Tap auditiu d'usar i tirar: previst per a ser usat una sola vegada.
Tap auditiu reutilitzable: previst per a ser usat més d'una vegada.
Tap auditiu emmotlament personalitzat: confeccionat a partir d'un motle de petxina i conducte auditiu de l'usuari.

Tap auditiu unit per un arnés: taps units per un element de connexió semirígid.
Marcat :
•
Nom o marca comercial o identificació del fabricant
•
El número d'esta norma
•
Denominació del model
•
El fet que els taps siguen d'usar i tirar o reutilitzables
•
Instruccions relatives a la correcta col·locació i ús
•
La talla nominal dels taps auditius (excepte en els emmotlaments i semiaurales).
Requisits establits pel RD 1407/1992 :
•
•
•

Certificat CE expedit per un organisme notificat
Declaració de conformitat
Fullet informatiu

Norma EN aplicable :
•

UNE-EN 352-2: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 2: Taps.

•

UNE- EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d'ocupació i
manteniment

Informació destinada als Usuaris :
Conforme establix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del
mateix.

6.2. Protecció del cap
6.2.1. Cascs de protecció (per a la construcció)
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Protecció del cap : cascos de protecció (usat en construcció)
Norma :

EN 397
CAT II
Definició :
•

Element que es col·loca sobre el cap, primordialment destinat a protegir la part superior del cap de l'usuari contra
objectes en caiguda. El casc estarà compost com a mínim d'una carcassa i un arnès.

•

Els cascos de protecció estan previstos fonamentalment per a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les
conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani.
Marcat :
•
El número d'esta norma.
•
Nom o marca comercial o identificació del fabricant.
•
Any i trimestre de fabricació
•
Denominació del model o tipus de casc (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnés)
•

Talla o gamma de talles en cm (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnés).

•
Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472.
Requisits addicionals (marcat) :
•

- 20ªC o - 30ªC (Molt baixa temperatura)

•

+ 150ºC (Molt alta temperatura)

•

440V (Propietats elèctriques)

•

LD (Deformació lateral)

•

MM (Esguitades de metall fos)

Requisits establits pel RD 1407/1992 :
•
•

Certificat CE expedit per un organisme notificat.
Declaració de Conformitat

Fullet informatiu en què es faça constar :
•
Nom i direcció del fabricant
•
Instruccions i recomanacions sobre l'emmagatzemament, utilització, neteja i manteniment, revisions i desinfecció.
•
Les substàncies recomanades per a la neteja, manteniment o desinfecció no hauran de posseir efectes adversos
sobre el casc, ni posseir efectes nocius coneguts sobre l'usuari, quan són aplicades seguint les instruccions del
fabricant.
•
Detall sobre els accessoris disponibles i dels recanvis convenients.
•
El significat dels requisits opcionals que complix i orientacions respecte als límits d'utilització del casc, d'acord amb
els riscos.
•
La data o període de caducitat del casc i dels seus elements.
•
Detalls del tipus d'embalatge utilitzat per al transport del casc.
Norma EN aplicable :
•

UNE-EN 397: Cascos de protecció per a la indústria.

Informació destinada als Usuaris :
Conforme establix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del
mateix.

6.3. Protecció contra caigudes
6.3.1. Arnesos anticaigudes
Protecció contra caigudes : Arnesos anticaigudes
Norma :
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EN 361
CAT III
Definició :
•

Dispositiu de prensió del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d'un sistema anticaigudes.
L'arnès anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, sivelles i altres elements, disposats i ajustats
de forma adequada sobre el cos d'una persona per a subjectar-la durant una caiguda i després de la parada
d'esta.

Marcat :
•
Compliran la norma UNE-EN 365
•
Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara, indelible i permanent, per mitjà de qualsevol
mètode adequat que no tinga cap efecte perjudicial sobre els materials.
•
Haurà de disposar la informació següent :
•
Les dos últimes xifres de l'any de fabricació
•
El nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o del subministrador.
•
El número de lot del fabricant o el número de sèrie del component.
•
Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles.
Requisits establits pel RD 1407/1992 :
•
•
•
•

Certificat CE expedit per un organisme notificat.
Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
Declaració de Conformitat.
Fullet informatiu.

Fullet informatiu en què es faça constar :
•
•
•

Especificació dels elements d'enganxi de l'arnès anticaigudes que han d'utilitzar-se amb un sistema anticaigudes,
amb un sistema de subjecció o de retenció.
Instruccions d'ús i de col·locació de l'arnès.
Forma d'enganxar-ho a un subsistema de connexió.

Norma EN aplicable :
•

UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades, Arnesos anticaigudes.

•

UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes.

•

UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d'alçades. Connectors.

•

UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig.

•

UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat.

Informació destinada als Usuaris :
Conforme establix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del
mateix.
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6.4. Protecció de la cara i dels ulls
6.4.1. Protecció ocular. Ús general
Protecció de la cara i dels ulls : Protecció ocular . Ús general
Norma :

EN 166
CAT II
Definició :
•

Muntura universal, Muntures integrals i pantalles facials de resistència incrementada per a ús en general en
diferents activitats de construcció.
Ús permés en :
•
Muntura universal, muntura integral i pantalla facial.
Marcat :
A) En la muntura :
•

Identificació del Fabricant

•

Número de la norma Europea : 166

•

Camp d'ús : Si fóra aplicable
Els camps d'ús són :
- Ús bàsic : Sense símbol
- Líquids : 3
- Partícules de pols grossa : 4
- Gasos i partícules de pols fi : 5
- Arc elèctric de curtcircuit : 8
- Metalls fosos i sòlids calents : 9

•

Resistència mecànica : S
Les resistències mecàniques són :
- Resistència incrementada : S
- Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
- Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
- Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
- Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
- Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
- Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT

•

Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets : H (Si fóra aplicable)

•

Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura : Si fóra aplicable

- Símbol per a caps xicotets : H
B) En l'ocular :
•

Classe de protecció (només filtres)
Les classes de protecció són :
- Sense número de codi : Filtres de soldadura
- Número de codi 2 : Filtres ultravioleta que altera el reconeixement de colors
- Número de codi 3 : Filtres ultravioleta que permet el reconeixement de colors
- Número de codi 4 : Filtres infrarojos
- Número de codi 5 : Filtre solar sense reconeixement per a l'infraroig
- Número de codi 6 : Filtre solar amb requisits per a l'infraroig

•

Identificació del fabricant :

•

Classe òptica (excepte cubrefiltres) :
Les classes òptiques són (consultar taules en la normativa UNE-EN-166) :
- Classe òptica : 1 (poden cobrir un sol ull)
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- Classe òptica : 2 (poden cobrir un sol ull)
- Classe òptica : 3 (no són per a ús prolongat i necessàriament hauran de cobrir ambdós ulls)
•

Símbol de resistència mecànica : S
Les resistències mecàniques són :
- Resistència incrementada : S
- Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A
- Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B
- Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F
- Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
- Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
- Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT

•

Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit :

•

Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents :

•

Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines : K (Si fóra aplicable)

•

Símbol de resistència a l'entelament : N (Si fóra aplicable)

•

Símbol de reflexió augmentada : R (Si fóra aplicable)

•

Símbol per a ocular original o reemplaçat : O

Informació per a l'usuari :
S'hauran de proporcionar les dades següents :
•

Nom i direcció del fabricant

•

Número d'aquesta norma europea

•

Identificació del model de protector

•

Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment

•

Instruccions relatives a la neteja i desinfecció

•

Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions

•

Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge.

•

Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes.

•

Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport.

•

Significat del marcat sobre la muntura i ocular.

•

Advertència indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps

•

Advertència indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en
individus sensibles.

•

Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatlats.

•

Advertència que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres
correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari.

•

Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és
requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida al
tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes
de partícules a gran velocitat a temperatura ambient.

Requisits establits pel RD 1407/1992 :
•

Certificat CE expedit per un organisme notificat.

•

Declaració de Conformitat

•

Fullet informatiu

Norma EN aplicable :
•

UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits

Informació destinada als Usuaris :
Conforme establix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del
mateix.
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6.5. Protecció de mans i braços
6.5.1. Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general
Protecció de mans i braços : Guants de protecció contra riscos mecànics
Norma :

EN 388
CAT II
Definició :
•

Protecció per igual : Guant que està fabricat amb el mateix material i que està construït de manera que ofereixi un
grau de protecció uniforme a tota la superfície de la mà.

•

Protecció específica : Guant que està construït per a proporcionar una àrea de protecció augmentada a una part
de la mà.
Pictograma : Resistència a Riscos Mecànics (UNE-EN-420)

i
Propietats mecàniques :
S'indicaran per mitjà del pictograma i quatre xifres :
•

Primera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'abrasió

•

Segona xifra : Nivell de prestació per a la resistència al tall per fulla

•

Tercera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'esgarrat

•

Quarta xifra : Nivell de prestació per a la resistència a la perforació

Marcat :
Els guants es marcaran amb la informació següent :
•

Nom, marca registrada o identificació del fabricant

•

Designació comercial del guant

•

Talla

•

Marcat relatiu a la data de caducitat

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguen amb les anteriors
Requisits establits pel RD 1407/1992 :
•
•
•

Certificat CE expedit per un organisme notificat.
Declaració de Conformitat.
Fullet informatiu.

Norma EN aplicable :
•

UNE-EN 388 : Guants de protecció contra riscos mecànics.

•

UNE-EN 420 : Requisits generals per a guants.

Informació destinada als Usuaris :
Conforme establix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del
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6.6. Protecció de peus i cames
6.6.1. Calçat d'ús general
Calçat de seguretat d'ús professional (200 J)
Protecció de peus i cames : Calçat de seguretat d'ús professional
Norma :

EN 345
CAT II
Definició :
•

El calçat de protecció per a ús professional és el que incorpora elements de protecció destinats a protegir a l'usuari
de les lesions que pogueren provocar els accidents, en aquells sectors de treball per als que el calçat ha sigut
concebut, i que està equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi
amb un nivell d'energia de 200 J.

Marcat :
Cada exemplar de calçat de seguretat es marcarà amb la informació següent :
•

Nom, marca registrada o identificació del fabricant

•

Designació comercial

•

Talla

•

Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any)

•

El número d'aquesta norma EN-345

•

Els símbols corresponents a la protecció oferida o, on sigui aplicable la categoria corresponent :
- P : Calçat complet resistent a la perforació
- C : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor.
- A : : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestátic.
- HI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor.
- CI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred.
- E : Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó.
- WRU : Empenya. Penetració i absorció d'aigua.
- HRO : Sola. Resistència a la calor per contacte.

•

Classe :
- Classe I : Calçat fabricat amb cuir i altres materials.
- Classe II : Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot poliméric (emmotlament)

Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguen amb les anteriors.
Requisits establits pel RD 1407/1992 :
•

Certificat CE expedit per un organisme notificat.

•

Declaració de Conformitat

•

Fullet informatiu

Norma EN aplicable :
•

UNE-EN 344-1: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional. Part 1: Requisits i
mètodes d'assaig.

•

UNE-EN 344-2: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional. Part 2: Requisits
addicionals i mètodes d'assaig.

•

UNE-EN 346-1: Especificacions per al calçat de protecció d'ús professional.

•

UNE-EN 346-2: Calçat de protecció per a ús professional. Part 2: Especificacions addicionals.
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Informació destinada als Usuaris :
Conforme establix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del
mateix.

6.7. Protecció respiratòria
6.7.1. Màscares
Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules (màscares autofiltrants)
Protecció respiratòria : Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules (màscares autofiltrants)
Norma :

EN 149
CAT III
Definició :
•

Una màscara autofiltrant cobrix nas, la boca i el mentó i, pot constar de vàlvules d'exhalació i, consta totalment, o
en la seva major part, de material filtrant o inclou un adoptador facial en el que el (els) principal (és) constituïxen
una part inseparable de l'equip.

•

Ha de garantir un ajust hermètic, enfront de l'atmosfera ambient, a la cara del portador, independentment que la
pell estiga seca o mullada i que el seu cap estigui en moviment.

Marcat :
Els filtres es marcaran amb la informació següent :
•

Mitja màscara filtrant

•

El número de norma : EN 149

•

Nom, marca registrada o identificació del fabricant.

•

Marca d'identificació del tipus

•

Classe :
- FFP1 : Contra certs gasos i vapors orgànics amb un punt d'ebullició major de 65ºC
- FFP2 : Contra certs gasos i vapors inorgànics, segons indicació del fabricant.
- FFP3 : Contra el diòxid de sofre i altres gasos i vapors àcids, segons indicació del fabricant.

•

La lletra D (dolomita) d'acord amb l'assaig d'obstrucció

•

L'any d'expiració de vida útil

•
La frase " Vegi la informació subministrada pel fabricant"
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.
Requisits establits pel RD 1407/1992 :
•

Certificat CE expedit per un organisme notificat.

•

Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE

•

Declaració de Conformitat

•

Fullet informatiu

Norma EN aplicable :
•

UNE-EN 149: Dispositius de protecció respiratòria. Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules.
Requisits, assajos, marcat.

Informació destinada als Usuaris :
Conforme establix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del
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7. Proteccions col·lectives
Relació de mesures alternatives de protecció col·lectiva la utilització del qual està prevista en
esta obra i que han sigut determinades a partir de la "Identificació i avaluació de riscos amb la
valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada" en les diferents unitats d'obra avaluades d'esta
mateixa Memòria de Seguretat i Salut.

7.1. Tanca d'obra
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Tanca del perímetre de l'obra, segons s'estableix en els plànols i abans de l'inici de l'obra.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Caiguda de persones al
mateix nivell

Risc

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Trepitjades sobre objectes

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Xocs i cops contra objectes
immòbils

Mitja

Lleugerament
danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Cops i corts per objectes o
eines

Alta

Danyós

Important

No eliminat

95,0

Projecció de fragments o
partícules

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Grans esforços, postures
inadequades o moviments
repetitius

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Contacte amb substàncies
càustiques o corrosives

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Exposició al soroll

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Il·luminació inadequada

Baixa

Danyós

Tolerable

Evitat

99,5

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
Guants de cuir.
Roba de treball
Casc de seguretat.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
El clos d'obra tindrà almenys 2 m. d'alçada.
El clos constarà d'accessos distints per al personal i per a la maquinària o transports necessaris en obra. Portón gran per a
accés de vehicles de 4 m. D'amplària i porta independent per a accés de personal.
El clos com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de qualsevol punt de treball, per a evitar en cas
de caiguda impactes sobre la construcció.
Es prohibirà aparcar en la zona d'entrada de vehicles.
Es prohibirà el pas de personal per l'entrada de vehicles.
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
Es col·locarà a l'entrada el -Cartell d'obra- Amb la senyalització corresponent.
Quan sigui necessari transportar manualment, durant les operacions, una càrrega massa gran, es tindrà en compte:
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a) Que no impedeixi veure per damunt o pels costats de la càrrega.
b) Els operaris no haurien de realitzar esforços excessius.
c) Examinaran la càrrega per a assegurar-se que no té vores cortants, claus cortints o punts d'atrapament.
Neteja i ordre en l'obra.

7.2. Baranes
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte
Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits interiors del mateix que
representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant.
Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de l'obra on existeixi un
potencial risc de caiguda.
Les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans.

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Qualificació

Estat

Val. Eficacia

Caiguda de persones a distint
nivell

Mitja

Extremadament
danyós

Important

No eliminat

95,0

Caiguda de persones al
mateix nivell

Mitja

Danyós

Moderat

Evitat

99,0

Caiguda d'objectes a nivells
inferiors

Baixa

Extremadament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Grans esforços

Alta

Lleugerament
danyós

Moderat

Evitat

99,0

Cops o corts per maneig
d'eines manuals

Alta

Danyós

Important

No eliminat

95,0

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants de cuir .
Arnès de seguretat.
Roba de treball.

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors
La protecció del risc de caiguda al buit pel cantell en les plantes ja desencofrades, per les obertures en façana o pel costat
lliure de les escales d'accés es realitzarà per mitjà de la col·locació de baranes.
L'obligatorietat de la seva utilització es deriva del que disposa l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball en
els seus articles 17, 21 i 22 i l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica en l'article 187.
La barana la col·locarà personal qualificat.
La barana, plints i sòcols seran de materials rígids i resistents.
L'alçada de la barana serà de 90 cm. sobre el nivell del forjat i estarà formada per una barra horitzontal, llistó intermedi i
sòcol de 15 cm. d'alçada.
Seran capaços de resistir una càrrega de 150 Kg. per metre lineal.
La disposició i subjecció de la mateixa al forjat es realitzarà segons el que disposa Plànol.
La barana només podrà ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la direcció d'una persona amb
una formació universitària o professional que ho habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació adequada
i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics :
a) La comprensió del plànols de muntatge, desmuntatge o transformació de la barana.
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la barana.
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes.
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar negativament la
seguretat de la barana.
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e) Les condicions de càrrega admissible.
f) Qualsevol altre risc que comportin les mencionades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació.
La barana inspeccionarà periòdicament, per a previndre fallades o faltes de mesures de seguretat.
Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la seva
reparació (o substitució).
Neteja i ordre en l'obra.

Juliol de 2014

Sign.Albert Vidal
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Índex general
1. Descripció de l'obra
1.1. Dades generals del projecte i de l'obra
1.2. Tipologia de l'obra a construir
1.3. Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar l'obra
1.4. Condicions de l'entorn de l'obra que influïxen en la prevenció de riscos laborals
1.4.1. Objectius prevencionistes
1.4.2. Línies elèctriques aèries en tensió
1.4.3. Superfície de l'àrea de l'obra (m2) i límits
1.4.4. Estudi geotècnic
2. Justificació documental
2.1. Justificació de l'Estudi de Seguretat i Salut
2.2. Objectius de l'Estudi de Seguretat
3. Deures, obligacions i compromisos
4. Prevenció de riscos
4.1. Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions tècniques i mesures
preventives establertes, segons els mètodes i sistemes d'execusió previstos en el projecte
4.1.1. Mètode emprat en l'avaluació de riscos
4.1.2. Unitats d'obra
Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Replanteig
Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Reblerts - Reblert i estès
Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Rases i pous - Excavació
pous
Condicionament i fonamentació - Superficials - Sabates
Estructures - Fusta - Muntatges industrialitzats
Façanes i particions - Envidriament - Vidres dobles aïllants
Façanes i particions - Industrialitzats - Panells lleugers - Panell nervat multicapa
Fusteries - Portes - Acer
Instal·lacions - Electricitat - Baixa tensió - Instal·lació urbana de baixa tensió
Instal·lacions - Electricitat - Baixa tensió - Connexió general i muntatge de la caixa
general de protecció
Instal·lacions - Electricitat - Baixa tensió - Instal·lació en interior de vivendes
Instal·lacions - Electricitat - Mitja tensió
Instal·lacions - Electricitat - Posada a terra
Instal·lacions - Protecció - Incendis
Cobertes - Teulades - Pissarres
4.1.3. Localització i identificació de treballs que impliquen riscs especials (Annex II RD
1627/1997)
4.1.4. Riscs especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura
4.1.5. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
4.1.6. Muntatge o desmuntatge d'elements prefabricats pesats
4.1.7. Serveis sanitaris i comuns dels quals està dotat aquest centre de treball
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Serveis higiènics
Vestuari
Farmaciola
Sanitaris químics
5. Equips tècnics
5.1. Maquinària d'obra
5.1.1. Maquinària de moviment de terres
Buldòzer sobre pneumàtics
Retroexcavadora
5.1.2. Maquinària d'elevació
Camió grua descàrrega
5.1.3. Maquinària de transport
Camió transport
5.1.4. Maquinària compactació i estès
Compactadora de corrons
5.1.5. Maquinària estenedora i pavimentadora
Pavimentadora de formigó
5.1.6. Maquinària manipulació de formigó
Camió formigonera
5.1.7. Petita maquinària
Serra circular
Tronzadora
Trepants de bateria
Regla vibrant
Eines manuals
6. EPIs
6.1. Protecció auditiva
6.1.1. Taps
6.2. Protecció del cap
6.2.1. Cascs de protecció (per a la construcció)
6.3. Protecció contra caigudes
6.3.1. Arnesos anticaigudes
6.4. Protecció de la cara i dels ulls
6.4.1. Protecció ocular. Ús general
6.5. Protecció de mans i braços
6.5.1. Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general
6.6. Protecció de peus i cames
6.6.1. Calçat d'ús general
Calçat de seguretat d'ús professional (200 J)
6.7. Protecció respiratòria
6.7.1. Màscares
Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules (màscares autofiltrants)
7. Proteccions col·lectives
7.1. Tanca d'obra
7.2. Baranes
Índex general
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Plec de condicions particulars
Plec de condicions particulars en què s'han tingut en compte les normes legals i
reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra, així com les
prescripcions que s'han de complir en relació amb les característiques, la utilització i la
conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius
Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guía Técnica"
publicada per l'INSH.

PROJECTE DE IMPLANTACIÓ DUNA PLANTA DE PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE
LLAVORSÍ, PALLARS SOBIRÀ
Albert Vidal
Juliol de 2014
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1. Dades de l'obra
1.1. Dades generals de l'obra
Descripció

PROJECTE DE IMPLANTACIÓ DUNA PLANTA DE PELLETS DE FUSTA AL T.M.
DE LLAVORSÍ, PALLARS SOBIRÀ

Nom o razó social
Situació

T.M. DE LLAVORSÍ, PALLARS SOBIRÀ

Tècnic autor del projecte

Albert Vidal Feliu

Coordinador en matèria de
seguretat i salut en la fase de
redacció del projecte

-

Director d'obra

-

Director d'execució d'obra

-

Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant
l'execució de les obres

-
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2. Condicions generals
2.1. Condicions generals de l'obra
- El present Plec de Condicions tècniques particulars de seguretat i salut, és un document
contractual d'esta obra que té com a objecte:
A.) Exposar totes les obligacions en matèria de SEGURETAT I SALUT en el TREBALL, de
l'Empresa Contractista adjudicatària del projecte de PROJECTE DE IMPLANTACIÓ DUNA
PLANTA DE PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ, PALLARS SOBIRÀ, respecte a
este ESTUDI de SEGURETAT i SALUT.
B.) Concretar la qualitat de la PREVENCIÓ decidida.
C.) Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel
PROJECTE constructiu i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES que seran pròpies de
l'Empresa Contractista.
D.) Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIÓ que es preveu utilitzar a fi
de garantir el seu èxit.
E.) Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIÓ decidida i la
seua administració.
F.) Establir un determinat programa formatiu en matèria de SEGURETAT I SALUT que servisca
per a implantar amb èxit la PREVENCIÓ dissenyada.
Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir l'obra: PROJECTE
PLANTA DE PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
accidents ni malalties professionals, al complir els objectius
SEGURETAT I SALUT, i que han d'entendre's com a transcrits
document contractual.

DE IMPLANTACIÓ DUNA
PALLARS SOBIRÀ, sense
fixats en la memòria de
a norma fonamental d'este

2.2. Principis mínims de seguretat i salut aplicats en
l'obra
2.2.1. Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en l'obra
1. Estabilitat i solidesa:
a) Es procurarà l'estabilitat dels materials, equips i de qualsevol element que en
qualsevol desplaçament poguera afectar la seguretat i la salut dels treballadors.
b) L'accés a qualsevol superfície que conste de materials que no oferisquen una
resistència suficient només s'autoritzarà si es proporcionen els equips o mitjans
apropiats perquè el treball es realitze de manera segura.
2. Instal·lacions de subministrament i repartiment d'energia:
a) La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres s'ajustara a allò que s'ha
disposat en la seua normativa específica.
b) Les instal·lacions es projectaran, realitzaran i utilitzaran de manera que no
comporten perill d'incendi ni d'explosió i de manera que les persones estiguen
degudament protegides contra els riscos d'electrocució per contacte directe o indirecte.
c) En el projecte, la realització, l'elecció del material i dels dispositius de protecció es
tindrà en compte el tipus i la potència de l'energia subministrada, les condicions dels
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factors externs i la competència de les persones que tinguen accés a parts de la
instal·lació.
3. Vies i eixides d'emergència:
a) Les vies i eixides d'emergència romandran expedites i desembocaran el més
directament possible en una zona de seguretat.
b) En cas de perill, tots els llocs de treball es podran evacuar ràpidament i en
condicions de màxima seguretat per als treballadors.
c) El número, la distribució i les dimensions de les vies i eixides d'emergència
dependran de l'ús dels equips, de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del
nombre màxim de persones que puguen aquestar present en ells.
d) Les vies i eixides específiques d'emergència estaran senyalitzades conforme al Reial
Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització
de seguretat i salut en el treball. La dita senyalització es fixara en els llocs adequats i
tindrà resistència suficient.
e) Les vies i eixides d'emergència així com les vies de circulació i les portes que donen
accés a elles no hauran d'estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguen
utilitzar-se sense traves en qualsevol moment.
f) En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i eixides d'emergència que
requerisquen il·luminació hauran d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de
suficient intensitat.
4. Detecció i lluita contra incendis:
a) Es preveurà un número suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si
anara necessari, de detectors d'incendis i de sistemes d'alarma.
b) Dits dispositius de lluita contra incendis i sistemes d'alarma es verificaran i
mantindran amb regularitat. Es realitzaran, a intervals regulars, proves i exercicis
adequats.
c) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i
manipulació. Estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de
seguretat i salut en el treball. La dita senyalització es fixarà en els llocs adequats i
tindrà la resistència suficient.
5. Ventilació:
a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als
treballadors, estos disposaran d'aire net en quantitat suficient.
b) En el cas que s'utilitze una instal·lació de ventilació, es mantindrà en bon estat de
funcionament i els treballadors no estaran exposats a corrents d'aire que perjudiquen la
seua salut. Sempre que siga necessari per a la salut dels treballadors, existirà un
sistema de control que indique qualsevol avaria.
6. Exposició a riscos particulars:
a) Els treballadors no estaran exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs
nocius (per exemple, gasos, vapors, pols).
b) En el cas que alguns treballadors hagen de penetrar en una zona l'atmosfera de la
qual poguera contindre substàncies tòxiques o nocives, no tindre oxigen en quantitat
suficient o ser inflamable, l'atmosfera confinada serà controlada i s'adoptaran mesures
adequades per a previndre qualsevol perill.
c) En cap cas podrà exposar-se a un treballador una atmosfera confinada d'alt risc.
Almenys, quedaran baix vigilància permanent des de l'exterior i es prendran totes les
degudes precaucions perquè se li puga prestar auxili eficaç i immediat.
7. Temperatura:
La temperatura serà l'adequada per a l'organisme humà durant el temps de treball,
quan les circumstàncies ho permeten, tenint en compte els mètodes de treball que
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s'apliquen i les càrregues físiques imposades als treballadors.
8. Il·luminació:
a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l'obra disposaran, en la
mesura que siga possible, de suficient llum natural i tindran una il·luminació artificial
adequada i suficient durant la nit i quan no siga prou la llum natural. Si és el cas,
s'utilitzaran punts d'il·luminació portàtils amb protecció antixocs. El color utilitzat per a la
il·luminació artificial no altera o influirà en la percepció dels senyals o panells de
senyalització.
b) Les instal·lacions d'il·luminació dels locals dels llocs de treball i de les vies de
circulació estarà col·locada de tal manera que el tipus d'il·luminació previst no supose
risc d'accident per als treballadors.
c) Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en què els treballadors estiguen
particularment exposats a riscos en cas d'avaria de la il·luminació artificial posseirà
d'il·luminació de seguretat d'intensitat suficient.
9. Portes i portes grans:
a) Les portes corredisses aniran proveïdes d'un sistema de seguretat que els impedisca
eixir-se dels rails i caure.
b) Les portes i portes grans que s'òbriguen cap amunt aniran proveïts d'un sistema de
seguretat que els impedisca tornar a abaixar-se.
c) Les portes i portes grans situats en el recorregut de les vies d'emergència estaran
senyalitzats de manera adequada.
d) En les proximitats immediates dels portes grans destinats sobretot a la circulació de
vehicles existiran portes per a la circulació dels vianants, excepte en el cas que el pas
siga segur per a estos. Les dites portes estaran senyalitzades de manera clarament
visible i romandre expedites en tot moment.
e) Les portes i portes grans mecànics funcionaran sense risc d'accident per als
treballadors. Posseiran de dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i
de fàcil accés i també podran obrir-se manualment excepte si en cas de produir-se una
avaria en el sistema d'energia s'obrirà automàticament.
10. Vies de circulació i zones perilloses:
a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de
càrrega estaran calculats, situats, preparats i preparats per al seu ús de manera que es
puguen utilitzar-se fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l'ús a què se'ls haja
destinat i de manera que els treballadors, no empleats en les proximitats d'estes vies
de circulació no córreguen cap risc.
b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies,
incloses aquelles en què es realitzen operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan
d'acord amb el nombre de persones que puguen utilitzar-les i amb el tipus d'activitat.
Quan s'utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una distància
de seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per a les altres persones que
puguen aquestar presents en el recinte. Se senyalitzaran clarament les vies i es
procedirà regularment al seu control i manteniment.
c) Les vies de circulació destinades als vehicles estaran situades a una distància
suficient de les portes, portes grans, passos de vianants, corredors i escales.
d) Si en l'obra hi haguera zones d'accés limitat les dites zones estaran equipades amb
dispositius que eviten que els treballadors no autoritzats puguen penetrar en elles. Es
prendran totes les mesures adequades per a protegir als treballadors que estiguen
autoritzats a penetrar en les zones de perill. Estes zones estaran senyalitzades de
mode clarament visible.
11. Molls i rampes de càrrega:
a) Els molls i rampes de càrrega seran adequats a les dimensions de les càrregues
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transportades.
b) Els molls de càrrega tindrà almenys una eixida i les rampes de càrrega oferiran la
seguretat que els treballadors no puguen caure.
12. Espai de treball:
Les dimensions del lloc de treball es calcularan de tal manera que els treballadors
disposen de la suficient llibertat de moviments per a les seues activitats, tenint en
compte la presència de tot l'equip i material necessari.
13. Primers auxilis:
a) Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguen prestar-se
en tot moment per personal amb la suficient formació per a això. Així mateix,
s'adoptaran mesures per a garantir l'evacuació, a fi de rebre cures mèdiques, dels
treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada.
b) Quan la grandària de l'obra o el tipus d'activitat ho requerisquen, es comptara amb
un o diversos locals per a primers auxilis.
c) Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i el material de
primers auxilis indispensables i tindran fàcil accés per a les lliteres. Estaran senyalitzats
conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball.
d) A tot arreu en què les condicions de treball ho requerisquen es disposarà de material
de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés. Una senyalització clarament
visible indicarà la direcció i el número de telèfon del servici local d'urgència.
14. Servicis higiènics:
a) Quan els treballadors hagen de portar roba especial de treball tindran a la seua
disposició vestuaris adequats.
Els vestuaris seran de fàcil accés, tindran les dimensions suficients i disposaran de
seients i instal·lacions que permeten a cada treballador posar a assecar, si fóra
necessari, la seua roba de treball.
Quan les circumstàncies ho exigisquen (per exemple, substàncies perilloses, humitat,
brutícia), la roba de treball es podrà guardar separada de la roba de carrer i dels
efectes personals.
Quan els vestuaris no siguen necessaris, en el sentit del paràgraf primer d'este apartat,
cada treballador podrà disposar d'un espai per a col·locar la seua roba i els seus
objectes personals baix clau.
b) Quan el tipus d'activitat o la salubritat ho requerisquen, es posarà a disposició dels
treballadors dutxes apropiades, en número suficient.
Les dutxes tindran dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador
s'endrece sense obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes disposaran
d'aigua corrent, calent i freda.
Quan, d'acord amb el paràgraf primer d'este apartat, no siguen necessàries dutxes,
haurà d'haver-hi lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calent si anara
necessari, prop dels llocs de treball i dels vestuaris.
Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estigueren separats, la comunicació entre els
uns i els altres serà fàcil.
c) Els treballadors disposaran en les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals
de descans, dels vestuaris i de les dutxes o lavabos de locals especials equipats amb
un número suficient d'excusats i de lavabos.
d) Els vestuaris, dutxes, lavabos i excusats estaran separats per a hòmens i dones, o
es preveurà una utilització per separat dels mateixos.
15. Locals de descans o d'allotjament:
a) Quan ho exigisquen la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del
tipus d'activitat o el nombre de treballadors, i per motius d'allunyament de l'obra, els
treballadors podran disposar de locals de descans i, si és el cas, de locals d'allotjament
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de fàcil accés.
b) Els locals de descans o d'allotjament tindran unes dimensions suficients i estaran
moblats amb un nombre de taules i de seients amb respatler d'acord amb el nombre de
treballadors.
c) Quan no existisquen aquest tipus de locals es posarà a disposició del personal un
altre tipus d'instal·lacions perquè puguen ser utilitzades durant la interrupció del treball.
d) Quan existisquen locals d'allotjament fixos es disposarà de servicis higiènics en
número suficient, així com d'una sala per a menjar i una altra d'escampament. Estos
locals estaran equipats de llits, armaris, taules i cadires amb respatler acords al nombre
de treballadors, i es tindrà en compte, si és el cas, per a la seua assignació, la
presència de treballadors d'ambdós sexes.
e) En els locals de descans o d'allotjament es prendran mesures adequades de
protecció per als no fumadors contra les molèsties degudes al fum del tabac.
16. Dones embarassades i mares lactants:
Tindran la possibilitat de descansar tombades en condicions adequades.
17. Treballadors minusvàlids:
Els llocs de treball estaran preparats tenint en compte, si és el cas, als treballadors
minusvàlids. Esta disposició s'aplicarà, en particular, a les portes, vies de circulació,
escales, dutxes, lavabos, excusats i llocs de treball utilitzats o ocupats directament per
treballadors minusvàlids.
18. Consideracions diverses:
a) Els accessos i el perímetre de l'obra se senyalitzarà i estaran de manera que siguen
clarament visibles i identificables.
b) En l'obra, els treballadors disposaran d'aigua potable i, si és el cas, d'una altra
beguda apropiada no alcohòlica en quantitat suficient, tant en els locals que ocupen
com a prop dels llocs de treball.
c) Els treballadors disposaran d'instal·lacions per a poder menjar i, si és el cas, per a
preparar les seues menjars en condicions de seguretat i salut.

2.3. Procediments per al control d'accés de personal a
l'obra
Diàriament es controlarà l'accés a obra per mitjà de la firma a l'entrada i a l'eixida de cada
jornada, en quadres resum diaris que disposaran de fitxes del tipus següent per a tots els
treballadors :
Nom i Cognoms :
Entrada
Eixida

Firma :
Firma :

Setmanalment es realitzarà un seguiment d'este control del Personal d'Obra.
D'esta manera facilitarà el coneixement reial del nombre de treballadors presents en obra, els
quals són els únics autoritzats a romandre en la mateixa i al mateix temps comprovar el
dimensionamiento correcte de les instal·lacions higienicosanitaris de l'obra.
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L'objectiu fonamental de la formalització del present protocol és aconseguir un adequat control
de la situació legal dels treballadors dins de les empreses a què pertanyen, a més de deixar
constància documental de la dita assistència.
El Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista o els Servicis de personal, hauran
d'entregar este document setmanalment al Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció
Facultativa.
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3. Condicions legals
3.1. Normes i reglaments que es veuen afectats per les
característiques de l'obra i que hauran de ser tinguts
en compte durant la seua execució
L'execució de l'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estarà regulada per la Normativa
d'obligada aplicació que a continuació se cita.
Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'altra Normativa
específica que pogués trobar-se en vigor.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte
promoure la Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el
desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball.
L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i
49 d'aquesta Llei. ·
•

A tals efectes aquesta Llei establix els principis generals relatius a la prevenció dels
riscos professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució
dels riscos derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la
formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la
present disposició.

•

Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar
per les Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves
respectives organitzacions representatives.

Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
Seguretat i Salut en les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de
novembre de Prevenció de Riscos Laborals. •
•

Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista,
Subcontractista i Treballadors Autònoms i introduïx les figures del Coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte i durant l'execució de les obres.

•

El Reial decret establix mecanismes específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals i del Reial decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament
dels Serveis de Prevenció.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte
promoure la Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el
desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del
treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els
articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei.
A tals efectes aquesta Llei establix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos
professionals per a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos
derivats del treball, la informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels
treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats en la present disposició.
Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per
les Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves
respectives organitzacions representatives.

•

•

•
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•

Es tindrà especial atenció a:

CAPÍTOL I : Objecte, àmbit d'aplicacions i definicions.
CAPÍTOL III : Dret i obligacions, amb especial atenció a:
Art. 14. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals.
Art. 15. Principis de l'acció preventiva.
Art. 16. Avaluació dels riscos.
Art. 17. Equips de treball i mitjos de protecció.
Art. 18. Informació, consulta i participació dels treballadors.
Art. 19. Formació dels treballadors.
Art. 20. Mesures d'emergència.
Art. 21. Risc greu i imminent.
Art. 22. Vigilància de la salut.
Art. 23. Documentació.
Art. 24. Coordinació d'activitats empresarials.
Art. 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.
Art. 29. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.
CAPÍTOL IV : Serveis de prevenció
Art. 30.- Protecció i prevenció de riscos professionals.
Art. 31.- Serveis de prevenció.
CAPÍTOL V : Consulta i participació dels treballadors.
Art. 33.- Consulta als treballadors.
Art. 34.- Drets de participació i representació.
Art. 35.- Delegats de Prevenció.
Art. 36.- Competències i facultats dels Delegats de Prevenció.
Art. 37.- Garanties i sigil professional dels Delegats de Prevenció.
Art. 38.- Comitè de Seguretat i Salut.
Art. 39.- Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut.
Art. 40.- Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
CAPÍTOL VII : Responsabilitats i sancions.
Art. 42.- Responsabilitats i la seva compatibilitat.
Art. 43.- Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Art. 44.- Paralització de treballs.
Art. 45.- Infraccions administratives.
Art. 46.- Infraccions lleus.
Art. 47.- Infraccions greus.
Art. 48.- Infraccions molt greus.
Art. 49.- Sancions.
Art. 50.- Reincidènciaa.
Art. 51.- Prescripció de les infraccions.
Art. 52.- Competències sancionadores.
Art. 53.- Suspensió o tancament del centre de treball.
Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb l'Administració
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció, que desenvolupa la llei anterior en la seva nova òptica entorn de la planificació de
la mateixa a partir de l'avaluació inicial dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció

405

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

de les mesures adequades a la naturalesa dels riscos detectats. La necessitat que tals
aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada apareix prevista en l'Article 6
apartat 1, paràgrafs d i i de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Especial atenció al següent article del Reial decret:
CAPÍTOL I: Disposicions Generals.
CAPÍTOL II: Avaluació dels riscos i planificació de l'acció preventiva.
CAPÍTOL III: Organització de recursos per a les activitats preventives.
Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de
gener en relació amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com
Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa; d'autorització de les persones o entitats
especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de auditoria del sistema de prevenció de
les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar i certificar
activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals.
Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de
gener en relació amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com
Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa; d'autorització de les persones o entitats
especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de auditoria del sistema de prevenció de
les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar i certificar
activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals.
Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.
•

Especialment a la ITC-BT-33 : - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres

Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals (BOE del 13 de desembre del 2003), i especialment a :
Capítol II Article desè punts Sis i Set.
Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació
d'activitats empresarials.
Reial decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997
de 18 de Julio, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a
la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en
altura.
Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.
Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant,amb especial
atenció a l'obligatorietat de realitzar el "Pla de treball" en les operacions de desamiantat
en l'obra.
Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de
17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret
1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat
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i salut en les obres de construcció.Amb especial atenció a l'Article segon, pel qual es
modifica el Reial decret 1627/1997, en el qual s'introduïx la disposició addicional única :
Presència de recursos preventius en obres de construcció.

LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la
Construcció.
Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18
d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. Amb especial
atenció a les modificacions introduïdes per la Disposició final tercera del RD 1109/2007 sobre
Reial decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat 2 de l'article 18 d'aquest RD
1627/1997.
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer pel qual es regula la producció i gestió dels residus
de construcció i demolició.
Amb especial atenció als documents exigits en els Articles 4º i 5º per a en l'elaboració de les
actuacions preventives en el tractament, magatzematge, manipulació i evacuació dels
enderrocs ocasionats en l'obra.
Reial Decret 327/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1109/2007, de
24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció. (BOE 14-03-2009).
Reial Decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4
de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos
derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques. (BOE 26-03-2009).
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacions de diverses lleis per a la seva
adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici:
Capítol IV. Actuacions relatives a les empreses en l'àmbit laboral i de Seguretat Social
Article 7. Modificacions del RD 1 / 1996, de 14 de març, de mesures urgents,
administratives, financeres, fiscals i laborals, per les quals es modifica l'apartat 1 i s'afegeix
un apartat 3.
Article 8, Modificació de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals, que es modifica en els termes següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 5.
S'afegeix un nou apartat 2 bis a l'article 16.
Es modifica igualment l'apartat 5 de l'article 30.
S'afegeix un nou apartat 7 a l'article 30.
Es modifica l'apartat 3 de l'article 31.
Es modifica l'apartat 5 de l'article 31.
S'afegeix un nou apartat 6 a l'article 31.
Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 39.
S'afegeix una disposició addicional setzena.

Article 9, Modificacions de la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenança de la Inspecció
de Treball i Seguretat Social.
•
•
•

S'afegeix un nou apartat 12 bis a l'article 7.
Es redacta de nou l'article 14.
Es redacta de nou l'apartat 3.2 de l'article 18.
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Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17
de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1109/2007,
de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

En tot el que no s'oposi a la legislació anteriorment esmentada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estatut dels Treballadors. Reial decret Legislatiu 1/1995
Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització en Seguretat i Salut en el treball.
Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut
en els llocs de treball (Annex 1, Apdo. A, punt 9 sobre escales de mà) segons Reial
decret 1627/1997 de 24 d'octubre Annex IV.
Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre manipulació manual de càrregues que
comporti riscos, en particular dors-lumbares per als treballadors.
Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut
relatives a la utilització d'Equips de Protecció Individual.
Reial decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de Prevencionistas
de riscos laborals.
Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors d'equips de treball.
Reial decret 833/1998, sobre residus tòxics i perillosos.

Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.
Especialment a la ITC-BT-33 :
- Instal·lacions provisionals i temporals d'obres
• Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos.
• Reglament dels serveis de l'empresa constructora.
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 1971, amb
especial atenció a:
A l'efecte de la OGSHT, cap esmentar els següents aspectes de la mateixa:
TÍTOL I: El Títol I ha quedat totalment derogat segons la Disposició Derogatoria de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals (Llei PRL 31/1995)
TÍTOL II: CONDICIONS GENERALS DELS CENTRES DE TREBALL I DELS
MECANISMES I MESURES DE PROTECCIÓ
El títol II roman en vigor sempre que no s'oposi a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
fins que es dictin els Reglaments oportuns que cita l'article 6 de la referida Llei, entre ells
el RD 1627/1997 que anteriorment ja s'ha especificat i el qual exigeix aquest document de
seguretat.
Posteriorment el Reial decret 486/1997, declara derogats expressament els Capítols I , II,
III, IV, V i VII d'aquest Títol II. No obstant això, aquesta derogació no té efecte per als llocs
de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret. Per tant aquest Títol II
encara pot considerar-se en vigor en alguns casos específics com ho és en la
Construcció, ja que el propi RD 486/1997 en el seu Article 1. Objecte, establix amb
aquestes mateixa paraules: .......aquest Reial decret 486/1997 no serà d'aplicació a: Les
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obres de construcció temporals o mòbils.
És a dir, que en conseqüència estan vigents en les obres de construcció els següents
capítols de la OGSHT:
Capítol Primer.- Edificis i locals. Art.13 al 33 .
Capítol II.- Serveis permanents. Art. 34 al 37 .
Capítol III.- Serveis d'higiene. Art. 38 al 42 . Capítol IV.- Instal·lacions sanitàries
d'urgència. Art. 43 .
Capítol V.- Locals provisionals i treballs a l'aire lliure. Art. 44 al 50 .
Capítol VI.- Electricitat. Art. 51 al 70. (sempre que no es contraposin al REBT aprovat pel
reial decret 842/2002, el qual ja ha estat comentat anteriorment).
Capítol VII.- Prevenció i extinció d'incendis. Art. 71 al 82 .
Capítol VIII.- Motors, transmissions i màquines. Art. 83 al 93 .
Capítol IX.- Eines portàtils. Art. 94 al 99 . Capítol X.- Elevació i transport. Art. 100 al 126 .
Capítol XI.- Aparells que generen calor o fred i recipients a pressió. Art. 127 al 132 .
Capítol XII.- Treballs amb riscos especials. Art. 133 al 140 .
Capítol XIII.- Protecció personal. Art. 141 al 151. (Derogat per RD773/1997 de 30 de
maig).

TÍTOL III.: El Títol III ha quedat derogat segons la Disposició Derogatoria de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals
•

Fins que no s'aprovin normes específiques corresponents, es mantindrà en vigor els
capítols següents per als llocs de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació del CTE DB-SI
"Seguretat en cas d'incendi":

Secció SI 4. Detecció, control i extinció de l'incendi.
•

Ordenança de treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28
d'agost de 1.970, amb especial atenció a:
Art. 165 a 176.- Disposicions generals.
Art. 183 a 291.- Construcció en general.
Art. 334 a 341.- Higiene en el treball.

•

Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15 de juny), pel qual s'aprova el Reglament de
Seguretat del Treball en la indústria de la Construcció (El capítol III ha estat derogat pel
rD 2177/2004).

•

Reial decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol - rectificat en el BOE de 4
d'octubre-), pel qual s'aprova el Reglament de seguretat en les màquines. Modificat
pels RRDD 590/1989, de 19 de maig (BOE de 3 juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE
del 31). Derogat pel rD 1849/2000, de 10 de novembre (BOE 2 de desembre).

•

Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE de 11 de desembre), pel qual es
dicten disposicions d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de
les legislacions d'us Estats membres sobre màquines. Modificat per RD 56/1995, de 20
de gener (BOE de 8 de febrer).

•

Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat en el
BOE de 24 de febrer de 1993-), pel qual es regulen les condicions per a la
comercialització i lliure circulació intracomunitaria dels equips de protecció individual.

•

Reial decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat en el BOE 22 de
març-), pel qual es modifica el RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula
les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitaria dels equips de
de els equips de protecció individual. · Resolució la Direcció general de Treball de 26
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de Juliol de 2002 (BOE de 10 d'Agost, I.L. 3843) per la qual es disposa la inscripció en
el registre i publicació del Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció per
al període 2007-2011 .
•

Llei 38/1999 de 5 de Novembre. Ordenació de l'edificació.

•

Reial decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.

•

Reial decret 379/2001 de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge
de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1 a
la MIE-APQ-7 .

•

Reial decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la
salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.

•

Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos.

•

Reial decret 836/2003 de 27 de juny (BOE de 7 de juliol), pel qual s'aprova una nova
Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i
manutenció referent a grues torre per a obres i altres aplicacions.

•

ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'establix el subministrament a les
empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball,
com part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social.

•

Conveni General del sector de la construcció 2007-2011, especialment als articles i
punts ats en el següent quadre:
Convenio General del sector de la construcción 2007-2011

Article 16.- Vigilància i control de salut.
Article 64.- Jornada.La jornada ordinària anual durant el període de vigència del present
Conveni serà la qual s'establix a continuació:
any 2007 ...1.746 hores
any 2008 ...1.746 hores a
ny 2009 ... 1.738 hores
any 2010 .. 1.738 hores
any 2011... 1.738 hores
Article 74.- Personal de capacitat disminuïda.
Capítol XII: Faltes i sancions (especialment les relacionades amb la Seguretat i Salut dels
treballadors).
Capítol IV. Comissió Paritària Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball
Llibre II: Aspectes relatius a la seguretat i salut en el sector de la construcció En
general tots els Titols, però especialment el Títol IV: Disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables en les obres de construcció.

•

Plego de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura.

•

Resta de disposicions tècniques ministerials el contingut de les quals o part del mateix
estigui relacionat amb la seguretat i salut.

•

Ordenances municipals que siguin d'aplicació.
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3.2. Obligacions específiques per a l'obra projectada
•

•
•
•

El Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre s'ocupa de les obligacions del Promotor
(Empresari titular del centre de treball segons el RD 171/2004), reflectides en els Articles 3
i 4; Contractista (Empresari principal segons el RD 171/2004), en els Articles 7, 11, 15 i 16;
Subcontractistes (Empreses concorrents segons el RD 171/2004), en l'Article 11, 15 i 16 i
Treballadors Autònoms en l'Article 12
L'Estudi de Seguretat i Salut quedarà inclòs com document integrant del Projecte
d'Execució d'Obra. Aquest Estudi de Seguretat i Salut serà visat en el Col·legi professional
corresponent i quedarà documentalment en l'obra juntament amb el Pla de Seguretat.
El Reial decret 1627/1997 indica que cada contractista haurà d'elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball.
El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi l'Estudi de
Seguretat i Salut consta dels mateixos apartats, així com l'adopció expressa dels sistemes
de producció previstos pel constructor, respectant fidelment el Plec de Condicions.
Les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de
les mateixes, que no podran implicar disminució de l'import total ni dels nivells de protecció.
L'aprovació expressa del Pla quedarà plasmada en acta signada pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra i el representant de l'empresa
constructora amb facultats legals suficients o pel propietari amb idèntica qualificació legal.

•

•

•
•
•

•
•
•

L'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004) complirà les
estipulacions preventives del Pla de Seguretat i Salut que estarà basat en l'Estudi de
Seguretat i Salut, responent solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del
mateix per la seva banda o dels possibles subcontractistes o empleats.
S'abonarà a l'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004), prèvia
certificació del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, les
partides incloses en el document Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. Si s'implantessin
elements de seguretat no inclosos en el Pressupost, durant la realització de l'obra, aquests
s'abonaran igualment a l'Empresa Constructora, prèvia autorització del Coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
El Promotor vindrà obligat a abonar al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra els honoraris reportats en concepte d'aprovació del Pla de Seguretat i
Salut, així com els de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut.
Per a aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o diversos
treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o
concertarà dit servei a una entitat especialitzada aliena a l'Empresa.
La definició d'aquests Serveis així com la dependència de determinar una de les opcions
que hem indicat per al seu desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en l'Ordre del 27 de juny de
1997 i Reial decret 39/1997 de 17 de gener.
L'incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos
laborals donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei.
L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la
documentació establerta en l'Article 23 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos
Laborals.
L'empresari haurà de consultar als treballadors l'adopció de les decisions relacionades en
l'Article 33 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
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•
•

•

L'obligació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos està regulada en l'Article 29
de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
Els treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció atenint-se als Articles 35 i
36 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de
Seguretat i Salut segons es disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei 31/1995, de Prevenció
de Riscos Laborals.
Les empreses d'aquesta obra (contractistes i subcontractistes), haurien de tenir encuenta i
complir els requisits exigibles als contractistes i subcontractista, en els termes establerts
per la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la
Construcció i molt especialment les especificacions establertes en el CAPÍTOL II: Normes
generals sobre subcontractació en el sector de la construcció, així com pel reial decret
1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre,
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.

CONDICIONS PARTICULARS:
A) EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Si el nombre de treballadors no excedeix de 50, no és necessària la constitució d'un Comitè de
Seguretat i Salut en el treball, no obstant això es recomana la seva constitució conforme al
disposat en l'article 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals,
amb les competències i facultats que li reconeix l'article 39.
B) DELEGATS DE PREVENCIÓ (Article 35 de la Llei 31/1995).
1. Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques
en matèria de prevenció de riscos en el treball. Els Delegats de Prevenció seran designats per i
entre els representants del personal, en l'àmbit dels òrgans de representació previstos en les
normes que es refereix l'article 34 d'aquesta Llei, conformement a la següent escala:
De 50 fins 100 treballadors
De 101 fins 500 treballadors
De 501 fins 1.000 treballadors
De 1.001 fins 2.000 treballadors
De 2.001 fins 3.000 treballadors
De 3.001 fins 4.000 treballadors
De 4.001 en davant

2 Delegats de Prevenció
3 Delegats de Prevenció
4 Delegats de Prevenció
5 Delegats de Prevenció
6 Delegats de Prevenció
7 Delegats de Prevenció
8 Delegats de Prevenció

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de
Personal.
En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haurà un Delegat de Prevenció que
serà triat per i entre els Delegats de Personal.
A l'efecte de determinar el nombre de Delegats de Prevenció es tindran en compte els següents
criteris:
a) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any es
computaran com treballadors fixos de plantilla.
b) Els contractats per terme de fins a un any es computaran segons el nombre de dies
treballats en el període d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o
fracció es computaran com un treballador més. Segons l'Art.36. de la Llei 31/1995 de Prevenció
de Riscos Laborals són competències dels Delegats de Prevenció:
a) Col·laborar amb l'adreça de l'empresa en la millora de l'acció preventiva.
b) Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l'execució de la normativa
sobre prevenció de riscos laborals.
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c) Ser consultats per l'empresari, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les
decisions que es refereix l'article 33 de la present Llei.
d) Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de
prevenció de riscos laborals.
En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no
contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors
establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei seran
exercides pels Delegats de Prevenció.
2. En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats de Prevenció, aquests estaran
facultats per a:
a) Acompanyar als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient
de treball, així com, en els termes prevists en l'article 40 d'aquesta Llei, als Inspectors
de Treball i Seguretat Social en les visites i verificacions que realitzin en els centres de
treball per a comprovar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos
laborals, podent formular davant ells les observacions que estimin oportunes.
b) Tenir accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 d'aquesta Llei,
a la informació i documentació relativa a les condicions de treball que siguin
necessàries per a l'exercici de les seves funcions i, en particular, a la prevista en els
articles 18 i 23 d'aquesta Llei.
Quan la informació està‚ subjecta a les limitacions ressenyades, només podrà ser
subministrada de manera que es garanteixi el respecte de la confidencialitat.
c) Ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors
una vegada que aquell hagués tingut coneixement d'ells, podent presentar-se, àdhuc
fora de la seva jornada laboral, en el lloc dels fets per a conèixer les circumstàncies
dels mateixos.
d) Rebre de l'empresari les informacions obtingudes per aquest procedents de les
persones o òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció en l'empresa,
així com dels organismes competents per a la seguretat i la salut dels treballadors,
sense perjudici del disposat en l'article 40 d'aquesta Llei en matèria de col·laboració
amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
e) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de
l'estat de les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels
mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no
s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
f) Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora
dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi
efectuar propostes a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva
discussió en el mateix.
g) Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de
paralització d'activitats que es refereix l'apartat 3 de l'article 21 .
h) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de
l'estat de les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels
mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no
s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
i) Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora
dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi
efectuar propostes a l'empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva
discussió en el mateix.
j) Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de
paralització d'activitats que es refereix l'apartat 3 de l'article 21.
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3. Els informes que hàgin d'emetre els Delegats de Prevenció a tenor del disposat en la lletra c)
de l'apartat 1 d'aquest article haurien d'elaborar-se en un termini de quinze dies, o en el temps
imprescindible quan es tracti d'adoptar mesures dirigides a prevenir riscos imminents.
Transcorregut el termini sense haver-se emès l'informe, l'empresari podrà posar en pràctica la
seva decisió.
4. La decisió negativa de l'empresari a l'adopció de les mesures proposades pel delegat de
Prevenció a tenor del disposat en la lletra f) de l'apartat 2 d'aquest article haurà de ser
motivada. En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta
Llei, no contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de
treballadors establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei
seran exercides per. los Delegats de Prevenció.
C) ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ ( Articles 30 i 31 de la Llei 31/1995)
1. En compliment del deure prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o
diversos treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o
concertarà dit servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.
2. Els treballadors designats haurien de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels
mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així
com els riscos que estan exposats els treballadors i la seva distribució en la mateixa, amb
l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6
de la present Llei. Els treballadors que es refereix el paràgraf anterior col·laboraran entre si i, si
escau, amb els serveis de prevenció.
3. Per a la realització de l'activitat de prevenció, l'empresari haurà de facilitar als treballadors
designats l'accés a la informació i documentació que es refereixen els articles 18 i 23 de la
present Llei.
4. Els treballadors designats no podran sofrir cap perjudici derivat de les seves activitats de
protecció i prevenció dels riscos professionals en l'empresa. En l'exercici d'aquesta funció, dites
treballadors gaudiran, en particular, de les garanties que per als representants dels treballadors
estableixen les lletres a), b) i c) de l'article 68 i l'apartat 4 de l'article 56 del text refós de la Llei
de l'Estatut dels Treballadors. Aquesta garantia arribarà a també als treballadors integrants del
servei de prevenció, quan l'empresa decideixi constituir-lo d'acord amb el disposat en l'article
següent.
Els treballadors que es refereixen els paràgrafs anteriors haurien de guardar sigil professional
sobre la informació relativa a l'empresa a la qual tinguessin accés com a conseqüència de
l'acompliment de les seves funcions.
5. En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les
funcions assenyalades en l'apartat 1, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva
activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos que estiguin
exposats els treballadors i la perillositat de les activitats, amb l'abast que es determini en les
disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei.
6. L'empresari que no hagués concertat el Servei de prevenció amb una entitat especialitzada
aliena a l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o
avaluació externa, en els termes que reglamentaris establerts.
Els Serveis de prevenció aliens, segons Articulo 19 del Reial decret 39/1997 haurien d'assumir
directament el desenvolupament de les funcions assenyalades en l'apartat 3 de l'articulo 31 de
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals que haguessin concertat, tenint present la integració de
la prevenció en el conjunt d'activitats de l'empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa,
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sense perjudici que puguin subcontratar els serveis d'altres professionals o entitats quan sigui
necessari per a la realització d'activitats que requereixin coneixements especials o
instal·lacions de gran complexitat. D'altra banda l'apartat 3 de l'Article 31 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals establix:
7. Els serveis de prevenció haurien d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa
l'assessorament i suport que precisi en funció dels tipus de risc en ella existents i referent a:
a) El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
b) L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels
treballadors en els termes previstos en l'article 16 d'aquesta Llei.
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
d) La informació i formació dels treballadors.
e) La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.
f) La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.
D) RECURSOS PREVENTIUS EN L’OBRA
D1) Funcions que haurien de realitzar.
Conforme s'establix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions
introduïdes per la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals), aquests
haurien de:
a) Tenir la capacitat suficient
b) Disposar dels mitjans necessaris
c) Ser suficients en nombre Haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives,
havent de romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que
determini la seva presència.
La presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricte
compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.
En el document de la Memòria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut s'especifiquen
detalladament aquelles unitats d'aquesta obra en les quals des del projecte es considera que
pot ser necessària la seva presència per algun d'aquests motius:
a) Perquè els riscos poden veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen
successiva o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels
mètodes de treball.
b) Perquè es realitzen activitats o processos que reglamentàriament són considerats
com perillosos o amb riscos especials
Seran treballadors de l'empresa designats pel contractista, que posseiran coneixements,
qualificació i experiència necessaris en les activitats o processos pels quals ha estat necessària
la seva presència i contaran amb la formació preventiva necessària i corresponent, com a
mínim a les funcions de nivell bàsic.
D2) Forma de portar a terme la presència dels recursos preventius.

Per a donar compliment a l'Article segon del RD 604/2006 sobre Modificació del Reial decret
1627/1997, pel qual s'introduïx una disposició addicional única en el RD 1627/1997, la forma de
portar a terme la presència dels recursos preventius es realitzarà de la següent manera :
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•
•
•

•

En el document de la Memòria de Seguretat es detallen les unitats d'obra per a les
quals és necessària la seva presència, (en funció dels Article 1 apartat Vuit del RD
604/2006).
Si en una unitat d'obra és requerida la seva presència, igualment en el document de la
Memòria de Seguretat s'especifiquen molt detalladament mitjançant un check-list, les
activitats de Vigilància i Control que haurà de realitzar el recurs preventiu.
Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats
preventives, donarà les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment
de les activitats preventives i posarà tals circumstàncies en coneixement del
contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir les
deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.
Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació
de les mesures preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del
contractista, que procedirà de manera immediata a l'adopció de les mesures
necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de modificació del
pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.
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4. Condicions facultatives
4.1. Coordinador de seguretat i salut
•

•

Esta figura de la Seguretat i Salut va ser creada per mitjà dels Articles 3, 4, 5 i 6 de la
Directiva 92/57 C.E.E. -Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d'aplicar-se a les
obres de construccions temporals o mòbils-. El Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre
trasllada al nostre Dret Nacional esta normativa incloent en el seu àmbit d'aplicació
qualsevol obra pública o privada en què es realitzen treballs de construcció o enginyeria
civil.
En l'Article 3 del Reial Decret 1627/1997 se regula la figura dels Coordinadors en matèria
de seguretat i salut, el text de la qual es transcriu a continuació :

Article 3. Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut.
1. En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/97, quan en l'elaboració del
projecte d'obra intervinguen diversos projectistes, el promotor (Empresari titular del centre de
treball segons RD 171/2004) designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'elaboració del projecte d'obra.
2. Quan en l'execució de l'obra intervinga més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor (Empresari titular del centre de treball
segons RD 171/2004), abans de l'inici dels treballs o tan prompte com es constate la dita
circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra.
3. 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.
4. La designació dels coordinadors no eximirà el promotor (Empresari titular del centre de
treball segons RD 171/2004) de les seues responsabilitats.
•

En l'article 8 del Reial Decret 1627/1997 reflexa els principis generals aplicables al projecte
d'obra.

A més, conforme s'establix en el Reial decret 1109/2007, el Coordinador de Seguretat
haurà de:

a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses
participants en l'obra.

b) En relació amb llibre de subcontractació: Exigir a cada contractista l'obligació de
comunicar la subcontractació anotada al Coordinador de seguretat i salut.

c) En relació amb les anotacions en el llibre d'incidències: Efectuada una anotació en el
llibre d'incidències, el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En
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el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o
observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això,
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre
hores. En tot cas, especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un
advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

d) En relació amb avís previ: L'avís previ es redactarà conformement al disposat en l'annex
III del reial decret 1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se
en el cas que s'incorporin a l'obra un Coordinador de seguretat i salut o contractistes no
identificats en l'avís inicialment remès a l'autoritat laboral.

4.2. Estudi de seguretat i salut i estudi bàsic de
seguretat
•

Els Articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997 regulen el contingut mínim dels documents
que formen part de tals estudis, així com per qui deuen ser elaborats, els quals reproduïm a
continuació :

Article 5. Estudi de seguretat i salut.
L'estudi de seguretat i salut a què es referix l'apartat 1 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic
competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004).
Quan haja d'existir un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del
projecte d'obra, li correspondrà a este elaborar o fer que s'elabore, davall la seua
responsabilitat, tal estudi.
1. L'estudi contindrà, com a mínim, els documents següents:
a) Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagen
d'utilitzar-se o la utilització dels quals puga preveure's; identificació dels riscos laborals que
puguen ser evitats, indicant a este efecte les mesures tècniques necessàries per a això; relació
dels riscos laborals que no puguen eliminar-se conforme al que assenyala anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals
riscos i valorant la seua eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives.
Així mateix, s'inclourà la descripció dels servicis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotat el
centre de treball de l'obra, en funció del nombre de treballadors que vagen a utilitzar-los.
En l'elaboració de la memòria hauran de tindre's en compte les condicions de l'entorn en què es
realitze l'obra, així com la tipologia i característiques dels materials i elements que hagen
d'utilitzar-se, determinació del procés constructiu i orde d'execució dels treballs.
b) Plec de condicions particulars en què es tindran en compte les normes legals i
reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra de què es tracte,
així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques la
utilització i la conservació de les màquines, útils ferramentes, sistemes i equips preventius.
c) Plans en què es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i
comprensió de les mesures preventives definides en la memòria, amb expressió de les
especificacions tècniques necessàries.
d) Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que
hagen sigut definits o projectats.
e) Pressupost que quantifique el conjunt de gastos previstos per a l'aplicació i execució de
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l'estudi de seguretat i salut.
2. Tal estudi haurà de formar part del projecte d'execució d'obra o, si és el cas, del projecte
d'obra, ser coherent amb el contingut del mateix i arreplegar les mesures preventives
adequades als riscos que comporte la realització de l'obra.
3. El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut haurà de quantificar
el conjunt de gastos previstos, tant pel que es referix a la suma total com a la valoració unitària
d'elements, amb referència al quadro de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar
partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió.
Els mesuraments, qualitats i valoració arreplegues en el pressupost de l'estudi de seguretat i
salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista
(empresari principal) segons el RD 171/2004 en el pla de seguretat i salut a què es referix
l'article 7, amb justificació prèvia tècnica degudament motivada, sempre que això no supose
disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi. A estos efectes el
pressupost de l'estudi de seguretat i salut haurà d'anar incorporat al pressupost general de
l'obra com un capítol més del mateix.
No s'inclouran en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per la correcta
execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris
tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.
4. L'estudi de seguretat i salut a què es referixen els apartats anteriors haurà de tindre en
compte si és el cas, qualsevol tipus d'activitat que es duga a terme en l'obra, havent d'estar
localitzades i identificades les zones en què es presten treballs inclosos en un o alguns dels
apartats de l'annex ll, així com les seues corresponents mesures específiques.
5. En tot cas, en l'estudi de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les
informacions útils per a efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut,
els previsibles treballs posteriors.
Article 6. Estudi bàsic de seguretat i salut.
1. L'estudi bàsic de Seguretat i Salut a què es referix l'apartat 2 de l'article 4 serà elaborat pel
tècnic competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD
171/2004). Quan haja d'existir un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant
l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà a este elaborar o fer que s'elabore, davall la
seua responsabilitat, tal estudi.
2. L'estudi bàsic haurà de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra. A este
efecte, haurà de contemplar la identificació dels riscos laborals que puguen ser evitats, indicant
les mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no puguen
eliminar-se conforme al que assenyala anteriorment, especificant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la seua eficàcia, en
especial quan es proposen mesures alternatives. Si és el cas, tindrà en compte qualsevol altre
tipus d'activitat que es duga a terme en la mateixa, i contindrà mesures específiques relatives
als treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex ll.
3. En l'estudi bàsic es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.
Tots els documents exigibles i el seu contingut han sigut desenvolupats per a l'obra objecte
d'este Estudi de Seguretat i formen part del mateix.

4.3. Llibre incidències
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L'article 13 del Reial Decret 1627/97 regula les funcions d'este document.
Tal llibre serà habilitat i facilitat a este efecte pel Col·legi Professional a què pertanga el tècnic
que aprova el Plans de Seguretat i Salut.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador o, quan no sigui necessària la
designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol
incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les
persones facultades per a això, així com en el supòsit que es refereixi a la Paralització dels
Treballs, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini
de vint-i-quatre hores. En la mateixa s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració
d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.
Les anotacions podran ser efectuades per la Direcció Facultativa de l'obra, el Coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, l'Empresari principal (contractistes) i
empreses concurrents (subcontractistes), els treballadors autònoms, així com les persones o
òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents 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 Públiques competents.
Les anotacions estaran, únicament relacionades amb el control i seguiment i especialment amb
la inobservança de les mesures, instruccions i recomanacions preventives arreplegues en els
Plans de Seguretat i Salut respectius.

4.4. Paralització de treballs
Sense perjuí del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 21 i en l'article 44 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, quan el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra o qualsevol altra persona integrada en la Direcció Facultativa observara
incompliment de les mesures de Seguretat i Salut, advertirà a l'Empresa Principal
(Contractista) d'això, deixant constància de tal incompliment en el llibre d'incidències, quan
este existisca d'acord amb el que disposa l'article 13, apartat 1r del Reial Decret
1627/1997, i quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la
Seguretat i Salut dels treballadors, disposar la paralització dels talls o, si és el cas, de la
totalitat de l'obra.En el supòsit previst anteriorment, la persona que haguera ordenat la
paralització haurà de donar compte als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social corresponent, a les empreses Concurrents (contractistes i
subcontractistes) afectades per la paralització, així com als representants dels treballadors
d'estos.
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5. Condicions tècniques
5.1. Requisits dels servicis d'higiene i benestar, locals
de descans , menjadors i primers auxilis
L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà
del següent:
A) Vestuaris dotats amb penjadors, cadires i calefacció : La superfície dels vestuaris ha sigut
estimada al voltant de 2 m2 per treballador que haja d'utilitzar-los simultàniament.
•
•
•
•
•

Per a cobrir les necessitats s'instal·laran tants mòduls com siguen necessaris.
L'altura lliure a sostre serà de 2,30 metres.
S'habilitarà un tauler contenint el calendari laboral, Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball, Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica i les
notes informatives de règim interior que la Direcció Tècnica de l'obra proporcione.
L'obra disposarà de quarts de vestuaris i de neteja per a ús del personal, degudament
separats per als treballadors d'un o altre sexe.
Els quarts vestuaris o els locals de neteja disposaran d'un lavabo d'aigua corrent,
proveït de sabó, per cada deu empleats o fracció d'esta xifra i d'un espill de dimensions
adequades per cada vint-i-cinc treballadors o fracció d'esta xifra que finalitzen la seua
jornada de treball simultàniament.

B) Servicis higiènics dotats de llavamans, dutxa, inodor, espills i calefacció.
•
•
•
•
•
•

Disposarà d'aigua calenta en dutxes i lavabos.
Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària;
així mateix disposaran de ventilació independent i directa.
L'altura lliure de sòl a sostre no haurà de ser inferior a 2,30 metres, tenint cada un dels
excusats una superfície d'1 x 1,20 metres.
L'obra disposarà d'abastiment suficient d'aigua potable en proporció al nombre de
treballadors, fàcilment accessible a tots ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de
treball.
En els excusats que hagen de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials
i tancats.
Existirà almenys un inodor per cada 25 hòmens i un altre per cada 15 dones o fraccions
d'estes xifres que treballen la mateixa jornada.

C) Menjador que disposarà de taula, cadires, calfador de menjars i recipients per a fems,
encara que a causa de la proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsellarà al
treballador per motius de comoditat i relaxació, que el personal de l'obra coma en el Restaurant
: La superfície del menjador ha sigut estimada al voltant d'1,20 m2 per cada treballador que
haja d'utilitzar-ho simultàniament.
•
•
•

Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària.
Disposaran d'il·luminació natural i artificial adequada.
Tindran ventilació suficient, independent i directa.

D) Farmaciola, el contingut mínim de la qual serà el contemplant en l'annex VI.A).3 del Reial
decret 486/1997:
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- desinfectants i antisèptics autoritzats (aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura d'iode,
mercurocromo, amoniaco, antiespasmódicos, paracetamol, àcid acetil salicílico, etc...)
- gases estèrils
- cotó hidrófilo
- embena
- esparadrap
- apòsits adhesius
- tisores
- pinces
- guants d'un sol ús
A més del contemplat en aquest Reial decret 486/1997, disposarà de: xeringues d'un sol ús i
termòmetre clínic
Les farmacioles haurien d'estar a càrrec de la Seguretat Social a través de la Mútua d'Accidents
i Malalties Professionals, conforme s'establix en l'ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per
la qual s'establix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de primers
auxilis en cas d'accident de treball, com part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat
Social.
CONDICIONS GENERALS APLICABLES ALS SERVICIS D'HIGIENE I BENESTAR
•

•
•
•
•

•

Totes les dotacions estaran en número suficient, d'acord amb les especificades en els
mesuraments del Pressupost de Seguretat adjunt a este Plec i que excepte el
Menjador, que podrà ser compartit per hòmens i dones, els altres servicis deuran
estaran separats.
L'empresa es comprometrà que estes instal·lacions estiguen en funcionament abans
de començar l'obra.
Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb la
dedicació necessària.
Es disposarà la col·locació en l'obra de contenidors per a arreplega dels fems i
desperdicis que periòdicament es portaran a un femater controlat.
La connexió d'estes Casetes d'Obra al servici elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però
abans que es realitze l'oportuna connexió del servici elèctric de la mateixa,
s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament d'un grup electrogen generador
trifàsic, accionat per un motor de gasoil.
La connexió del servici d'aigua potable, es realitzarà a la canonada del
subministrament actual.

5.2. Requisits dels equips de protecció individual i els
seus elements complementaris
5.2.1. Condicions tècniques dels epis
El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, establix en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de
novembre de Prevenció de Riscos laborals, en els seus articles 5, 6 i 7, les disposicions
mínimes de Seguretat i Salut per a l'elecció, utilització pels treballadors en el treball i
manteniment dels equips de protecció individual (EPI's).
• Els EPI's hauran d'utilitzar-se quan hi ha riscos per a la seguretat o salut dels treballadors
que no hagen pogut evitar-se o limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o
per mitjà de mesures, mètodes o procediments d'organització del treball.
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•
•
•
•

•
•

L'annex III del Reial Decret 773/1997 relaciona una -Llista indicativa i no exhaustiva
d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de protecció
individual-.
L'annex I del Reial Decret 773/1997 detalla una -Llista indicativa i no exhaustiva d'equips
de protecció individual-.
En l'annex IV del Reial Decret 773/1997 se relaciona les -Indicacions no exhaustives per a
l'avaluació d'equips de protecció individual-.
El Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, establix les condicions mínimes que han de
complir els equips de protecció individual (EPI's), el procediment per mitjà del qual
l'Organisme de Control comprova i certifica que el model tipus d'EPI complix les exigències
essencials de seguretat requerides en aquest Reial Decret, i el control pel fabricant dels
EPI's fabricats, tot això en els capítols II, V i VI d'este Reial Decret.
El Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de Presidència. Seguretat i Higiene
en el Treball - Comunitat Europea, modifica alguns articles del Reial Decret 1407/1992.
Respecte als mitjans de protecció individual que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos
detectats, es deuran complir les condicions següents:

A) Les proteccions individuals hauran d'estar homologades.
• L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre.
B) Els equips de protecció individual que complisquen les indicacions de l'apartat anterior,
tenen autoritzat el seu ús durant el període de vigència.
C) d'entre els equips autoritzats, s'utilitzaran els més còmodes i operatius, amb la finalitat
d'evitar les negatives al seu ús per part dels treballadors.
D) S'investigaran els abandons dels equips de protecció, amb la finalitat de raonar amb els
usuaris i fer que es donen compte de la importància que realment tenen per a ells.
E) Qualsevol equip de protecció individual en ús que estiga deteriorat o trencat, serà substituït
immediatament, quedant constància en l'oficina d'obra del motiu del canvi així com el Nom de
l'Empresa i de la persona que rep el nou equip, a fi de donar la màxima serietat possible a la
utilització d'estes proteccions.
F) Un vegada els equips hagen arribat a la seua data de caducitat es deixaran en un arreplega
ordenat, que serà revisat per la Direcció d'obra perquè autoritze la seua eliminació de l'obra.
ENTREGA D'EPIS:
Es farà entrega dels EPIS als treballadors. Es normalitzarà i sistematitzarà el control dels
Equips de Protecció Individual per a acreditar documentalment l'entrega dels mateixos.
L'objectiu fonamental d'este protocol és deixar constància documental de l'entrega de justificant
de recepció de l'equipament individual de protecció (E.P.I.) que cada Empresa Concurrent
(subcontractista) està obligada a facilitar al personal a càrrec seu.

5.3. Requisits dels equips de protecció col·lectiva
5.3.1. Condicions tècniques de les proteccions col·lectives
MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA.
Les proteccions col·lectives requerixen d'una vigilància en el seu manteniment que garantisca
la idoneïtat del seu funcionament per al fi que van ser instal·lades. Esta tasca deu ser
realitzada pel Delegat de Prevenció, apartat -d-, article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, qui revisarà la situació d'estos elements amb la periodicitat que es determine en cada
cas i que com a pauta general s'indica a continuació.
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•
•
•
•
•
•

Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, baranes, etc.
(setmanalment).
Elements de bastimentada, suports, ancoratges, traves, plataformes, etc. (setmanalment).
Estat del cable de les grues torre independentment de la revisió diària del gruista
(setmanalment).
Instal·lació provisional d'electricitat, situació de quadros auxiliars de plantes, quadros
secundaris, clavilles, etc. (setmanalment).
Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, farmaciola, etc. (mensualment).
Neteja de dotacions de les casetes de servicis higiènics, vestuaris, etc. (setmanalment).

CONDICIONS PARTICULARS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES.
A) Visera de protecció accés a obra:
• La protecció del risc existent en els accessos dels operaris a l'obra es realitzarà per mitjà
de la utilització de viseres de protecció.
• La utilització de la visera de protecció es justifica en l'article 190 de l'Ordenança Laboral de
la Construcció, Vidre i Ceràmica.
• Estaran formades per una estructura metàl·lica com a element sustentador dels taulers,
d'amplària suficient per a l'accés del personal, prolongant-se cap a l'exterior del bord de
forjat 2'5 m. i senyalitzant-se convenientment.
Els taulers que formen la visera de protecció hauran de formar una superfície perfectament
quallada.
B) Instal·lació elèctrica provisional d'obra:
a) Xarxa elèctrica:
• La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions
complementàries.
• Tots els conjunts d'aparells emprats en les instal·lacions d'obres han de complir les
prescripcions de la norma UNE-EN 60.349 -4.
• En els locals de servicis (oficines, vestuaris, locals sanitaris, etc.) seran aplicables les
prescripcions tècniques arreplegues en la ITC-BT-24
• Durant la fase de realització de la instal·lació, així com durant el manteniment de la
mateixa, els treballs s'efectuaran sense tensió en les línies verificant-se esta circumstància
amb un comprobador de tensió.
b) Presa de terra:
• Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals.
• Les plaques de coure tindran un grossària mínim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de
2.5 Mm.
• Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 Mm. de diàmetre com a mínim, les de coure de
14 mm. de diàmetre com a mínim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 Mm. de costat com a
mínim.
C) Cables de subjecció de cinturó de seguretat i ancoratges:
• Els cables de seguretat, una vegada muntats en l'obra i abans de la seua utilització, seran
examinats i provats amb vista a la verificació de les seues característiques i a la seguretat
del treball dels mateixos.
• Estes proves es repetiran cada vegada que estos siguen objectes de trasllat, modificacions
o reparacions d'importància.
• Tindran prou resistència per a suportar els esforços a què puguen ser sotmesos d'acord
amb la seua funció protectora.
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D) Marquesines:
Hauran de complir les següents característiques:
a) Longitud mínima de volat 2,5 metres des del bord del forjat.
b) Separació màxima entre mordasses de 2 metres.
c) Resistència a un impacte sobre la seua superfície, igual o menor de 600 Kg. /m2.
•

•

Les marquesines estaran formades per plataformes de taulers de 50 Mm. de grossària,
separats lleugerament entre ells, de manera que en cas de pluja impedisquen que es
formen acumulacions d'aigua en la seua superfície, però al mateix temps hauran d'impedir
que la ferramenta material que impacta en ella, puga col·locar-se entre els intersticis dels
taulers de la plataforma.
Perquè esta protecció complisca amb allò que s'ha programat, la seua longitud haurà de
ser igual a la fatxada (exterior i/o interior) de l'edifici en construcció.

E) Xarxes:
• La Norma UNE-EN 1263 Parts 1 i 2, establix les característiques, tipus i requisits generals
que han de satisfer les xarxes de seguretat utilitzades en determinats llocs de treball per a
protegir a les persones exposades als riscos derivades de caiguda d'altura.
• La protecció del risc de caiguda al buit pel bord perimetral es farà per mitjà de la utilització
de xarxes sobre pescants tipus forca. A més es protegirà el desencofrat per mitjà de
xarxes, ancorades al perímetre dels forjats.
• Les xarxes utilitzades seran de poliamida, de 100 x 100 mm., amb suports tipus forca
col·locades a 4,50 m., llevat que el replantejament no ho permeta. En cap cas els pescants
sobrepassaran els 5,00 m. de separació.
• Portaran corda perimetral de cércol nugada a la malla i per a realitzar els entroncaments,
així com per al trava dels trams de malla a les perxes, i serà major de 8 mm.
• L'extrem inferior de la xarxa s'amarrarà a ganxos metàl·lics embeguts en el forjat
separades com a màxim 1,00 m., el lligat dels mòduls entre si serà amb corda de poliamida
de diàmetre 3 Mm.
• Els trams de malla es cosiran entre ells amb el mateix tipus de corda de poliamida i mai
amb fils d'aram o cable, de manera que no deixen buits.
F) Mallazos:
• Els buits horitzontals interiors es protegiran amb malles electrosoldades de resistència i
malla adequada, sent indicat quan estos són de reduïda grandària (normalment menor de 2
m2).
• En obra disposem de malles d'acer electrosoldat, en diferents elements estructurals, per la
qual cosa és un element comú.
• Les malles es componen de dos sistemes de fil d'aram o barres paral·lels, d'acer estirat en
fred, o trefilatge, formant retícula ortogonal i unida per mitjà de soldadura elèctrica en els
seus punts de contacte.
• Per la seua condició de resistència a esforços tallants de cada nuc soldat, és ideal per a la
retenció de materials i objectes en la protecció de buits de forjats.
• Els avantatges que poden obtindre's amb l'ocupació de malles electrosoldades són: fàcil
col·locació en obra, estalvi de treball, bon ancoratge al forjat perquè forma part d'ell,
supressió de ganxos, etc.
G) Tanca d'obra:
• Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra, segons plans i abans de l'inici de
l'obra.
• Tindran almenys 2 metres d'altura.
• Disposaran de porta gran per a accés de vehicles de 4 metres d'amplària i porta
independent per a accés de personal.
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•

Esta haurà de mantindre's fins a la conclusió de l'obra o si és el cas a la seua substitució
pel tanca definitiu.

H) Plataformes d'Entrada/Eixida de materials:
• S'utilitzarà este tipus de plataformes per a la recepció dels materials en planta.
• Es col·locaran en totes les plantes dels forjats, estant perfectament apuntalades per a
garantir la seua estabilitat.
• L'ample de la plataforma serà almenys de 60 cm. i anirà proveïda de baranes que
impedisquen la caiguda dels treballadors.
I) Protecció contra incendis:
• En els centres de treball s'observaran les normes que, per a prevenció i extinció d'incendis,
establixen els següents apartats d'este capítol i en el Pla d'Emergència que acompanya a
este Plec de Seguretat i Salut. Així mateix, en les indústries o treballs amb risc específic
d'incendi, es compliran les prescripcions imposades pels reglaments tècnics generals o
especials, dictats per la Presidència del Govern, o per altres departaments ministerials, en
l'àmbit de les seues respectives competències, així com les corresponents ordenances
municipals.
• Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament tal com establix el Pla
d'Emergència.
J) Encofrats continus:
• La protecció efectiva del risc de caiguda en aquesta obra dels operaris des d'un forjat en
execució al forjat inferior es realitzarà per mitjà de la utilització d'encofrats continus.
• Es justifica la utilització d'este mètode de treball basant-se en que l'ocupació d'altres
sistemes com la utilització de plataformes de treball inferiors, passarel·les superior o
l'ocupació de l'arnés de seguretat basant-se en el que disposen els articles 192 i 193 de
l'ordenança laboral de la construcció, són de totes tots inviables.
• L'empresa constructora deurà per mitjà del Pla de Seguretat, justificar l'elecció d'un
determinat tipus d'encofrat continu entre l'oferta comercial existent.
• Compliran el que disposa l'apartat 11 de la part C de l'annex IV del Reial Decret 1627/1997.
K) Taulers:
• La protecció dels riscos de caiguda al buit pels buits existents en el forjat es realitzarà per
mitjà de la col·locació de taulers de fusta.
• Estos buits es referixen als que es realitzen en obra per al pas d'ascensors,
muntacàrregues i xicotets buits per a conductes d'instal·lacions.
• La utilització d'este mig de protecció es justifica en l'article 21 de l'Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el Treball.
• Els taulers de fusta hauran de tindre la resistència adequada i estaran formats per un
quallat de taulers de fusta de 7 x 20 cm. subjectes inferiorment per mitjà de tres taulers
transversals, tal com s'indica en els Plans.
L) Corredors de seguretat :
a) Porticats:
•
•

Podran realitzar-se els pòrtics amb peus dreta i llinda de taulers embridats, fermament
subjectes al terreny i coberta quallada de taulers. Estos elements també podran ser
metàl·lics (els pòrtics amb tub o perfils i la coberta de chapa).
Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es preveja puguen caure (600 Kg.
/m2), podent col·locar elements amortidors sobre la coberta.

b) Passarel·les:
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•

•

S'utilitzaran les passarel·les com a elements de protecció col·lectiva per a navegar amb
seguretat per rases de fonamentació, fonamentacions, forjats en construcció i en general
per aquells llocs o llocs en què la circulació de les persones no es realitze sobre sòl
uniforme i estable.
Les passarel·les utilitzades en aquesta obra seran de 60 cm. d'ample.

M) Baranes:
• Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els
buits interiors del mateix que represente un risc potencial de caiguda, a mesura que es van
realitzant els forjats.
• Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells
punts de l'obra on existisca un potencial risc de caiguda.
• Hauran de tindre la suficient resistència per a garantir la retenció de persones (150 Kg.
/ml).
• Tindran llistó intermedi, sòcol de 20 cm. i passamans, amb la resistència adequada per a la
retenció de persones.
• A més les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans.
• L'altura serà almenys de 90 cm., sent recomanable la utilització de baranes amb altura
d'1,00 metres.
CRITERIS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:
Respecte als mitjans de protecció col·lectiva que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos
detectats en la Memòria de Seguretat, s'hauran de complir les condicions següents:
A) La protecció col·lectiva ha sigut dissenyada en funció de la tipologia concreta de l'obra,
tenint una atenció especial a la senyalització.
B) Les proteccions col·lectives d'esta obra, estaran disponibles per al seu ús immediat abans
de la data decidida per al seu muntatge, segons el que preveu el pla d'execució de l'obra.
C) Les proteccions col·lectives seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat
d'ús reconeguda.
D) Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament abans d'iniciar qualsevol treball
que requerisca el seu muntatge. Queda prohibit el començament d'un treball o activitat que
requerisca protecció col·lectiva, fins que esta estiga muntada completament dins de l'àmbit del
risc que neutralitza o elimina.
E) Per a al muntatge de les proteccions col·lectives, es tindrà en compte les directrius de la
Direcció d'obra.
F) Es desmuntarà immediatament, tota protecció col·lectiva que s'estiga utilitzant, en la que
s'observen deterioraments amb disminució efectiva de la seua qualitat real. Se substituirà a
continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una vegada
resolt el problema.
G) Durant la realització de l'obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la
instal·lació de la protecció col·lectiva prevista. De totes maneres, s'adoptaren les mesures
apropiades en cada cas amb el vistiplau de la Direcció d'obra.
H) Les proteccions col·lectives projectades en estos treballs, estan destinades a la protecció
dels riscos de tots els treballadors de l'obra. És a dir, treballadors de l'empresa principal, els de
les empreses concurrents (subcontractades), empreses col·laboradores, treballadors
autònoms, visites dels tècnics de la direcció d'obra o de la propietat i visites de les inspeccions
d'organismes oficials o d'invitats per diferents causes.
I) L'empresa Principal (contractista) realitzarà el muntatge, manteniment i retirada de la
protecció col·lectiva pels seus mitjans o per mitjà de subcontractació, responent davant de la
Direcció d'obra, segons les clàusules penalizadores del contracte d'adjudicació d'obra i del Plec
de Condicions Tècniques Particulars del Proi grega
J) El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida, és preferible a l'ús d'equips de

427

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

protecció individual per a defendre's d'un risc idèntic.
K.) En cas d'accident a alguna persona per la fallada de les proteccions col·lectives, es
procedirà segons les normes legals vigents, avisant a més sense retard, a la Direcció d'obra.
L.) L'Empresa Principal (contractista) mantindrà en la posició d'ús previst i muntades, les
proteccions col·lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es realitze la investigació
pertinent de la fallada, amb l'assistència expressa de la Direcció.
AUTORITZACIÓ PER A UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització de les Proteccions Col·lectives. L'objectiu
fonamental de la formalització del present protocol és deixar constància documental de l'estat i
ús de les proteccions col·lectives a utilitzar en l'obra.
Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció
Facultativa per a la utilització de les proteccions.
Mensualment es revisaran totes les proteccions col·lectives presents en obra per a la seua
autorització d'ús.

5.3.2. Normes que afecten els mitjans de protecció col·lectiva que estan
normalitzats i que es van a utilitzar en l'obra
Relació de Fitxes tècniques :
Fitxa : Xarxes de Seguretat verticals
Definició :
• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals que impedixen la
caiguda de persones i objectes a través de fatxades o de buits verticals de l'edifici
en construcció.
• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.
Norma
EN/ISO

Norma UNE

Títol

EN 919

UNE-EN
:1996

919

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de
certes propietats físiques i mecàniques.

EN ISO 9001

UNE-EN
ISO
9001 : 1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la
producció, la instal·lació i el servici postventa

EN ISO 9002

UNE-EN
ISO
9002 : 1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la
producció, la instal·lació i el servici postventa

ISO 554

UNE 7520 : 1994

Atmosferes normals per a condicionament o assajos.
Especificacions

UNE-EN 1262-1

Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat,
mètodes d'assaig.

UNE-EN 1262-1

Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per
als límits d'instal·lació.
NTP-124 editada per l'INSHT

Especificacions tècniques :
• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR
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Fitxa : Xarxes de seguretat per a Forca o pescant
Definició :
• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals sustentades per mitjà
de pescants tipus forca i que que impedixen la caiguda de persones i objectes a
través de fatxades o de buits verticals de l'edifici en construcció.
• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.
Norma
EN/ISO

Norma UNE

Títol

EN 919

UNE-EN
:1996

919

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de
certes propietats físiques i mecàniques.

EN ISO 9001

UNE-EN
ISO
9001 : 1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la
producció, la instal·lació i el servici postventa

EN ISO 9002

UNE-EN
ISO
9002 : 1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la
producció, la instal·lació i el servici postventa

ISO 554

UNE 7520 : 1994

Atmosferes normals per a condicionament o assajos.
Especificacions

UNE-EN 1262-1

Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat,
mètodes d'assaig.

UNE-EN 1262-1

Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per
als límits d'instal·lació.
NTP-124 editada per l'INSHT

Especificacions tècniques :
• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR

Fitxa : Xarxes de Seguretat davall forjat recuperables
Definició :
• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades davall els
encofrats dels forjats en construcció, i que impedixen la caiguda de persones i
objectes a través dels mateixos.
• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.
Norma
EN/ISO

Norma UNE

Títol

EN 919

UNE-EN
:1996

919

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de
certes propietats físiques i mecàniques.

EN ISO 9001

UNE-EN
ISO
9001 : 1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la
producció, la instal·lació i el servici postventa

EN ISO 9002

UNE-EN
ISO
9002 : 1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la
producció, la instal·lació i el servici postventa

ISO 554

UNE 7520 : 1994

Atmosferes normals per a condicionament o assajos.
Especificacions
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UNE-EN 1262-1

Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat,
mètodes d'assaig.

UNE-EN 1262-1

Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per
als límits d'instal·lació.
NTP-124 editada per l'INSHT

Especificacions tècniques :
• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR
• Són recuperables al 100% del seu conjunt.

Fitxa : Xarxes de Seguretat davall forjat d'un sol ús
Definició :
• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades davall els
encofrats dels forjats en construcció, i que impedixen la caiguda de persones i
objectes a través dels mateixos.
• Seran d'un sol ús, rebutjant-se posteriorment.
• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.
Norma
EN/ISO

Norma UNE

Títol

EN 919

UNE-EN
:1996

919

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de
certes propietats físiques i mecàniques.

EN ISO 9001

UNE-EN
ISO
9001 : 1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la
producció, la instal·lació i el servici postventa

EN ISO 9002

UNE-EN
ISO
9002 : 1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la
producció, la instal·lació i el servici postventa

ISO 554

UNE 7520 : 1994

Atmosferes normals per a condicionament o assajos.
Especificacions

UNE-EN 1262-1

Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat,
mètodes d'assaig.

UNE-EN 1262-1

Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per
als límits d'instal·lació.
NTP-124 editada per l'INSHT

Especificacions tècniques :
• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR
• Són d'un sol ús, procedint posteriorment a la seua destrucció.

Fitxa : Mallazos electrosoldats
Definició :
• Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de malles
electrosoldades que impedixen la caiguda de persones per buits horitzontals
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•

practicats en els forjats.
Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.

Norma
EN/ISO

Norma UNE

Títol
Hauran de complir la Instrucció EHE relativa als acers
utilitzats en les obres de construcció.

Especificacions tècniques :
• Estaran embegudes en la massa de forjat almenys 1 metre.

Fitxa : Baranes de seguretat
Definició :
•

Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de baranes provisionals
d'obra per les vores de forjats, escales i buits, amb l'objecte d'impedir la caiguda de
persones i objectes.

•

Haurien de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNEIX, les
especificacions recollides pel RD 1627/1997 ANNEX IV. Disposicions mínimes de
seguretat i de salut que haurien d'aplicar-se en les obres, en concret en la Part C:
disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball en les obres en
l'exterior dels locals. Punt 3. Caigudes d'altura. En defecte d'això, seran d'aplicació
les especificacions recollides per la OGSHT Art. 23 Baranes i Plints.

•

Així mateix haurien de complir les especificacions tècniques i normatives establertes
en la taula següent.

Norma
EN/ISO

Norma UNE

Títol

EN ISO 9001

UNE-EN
ISO
9001 : 1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la
producció, la instal·lació i el servici postventa

EN ISO 9002

UNE-EN
ISO
9002 : 1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la
producció, la instal·lació i el servici postventa
Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica
Orde de 28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970
Ordenança General de Seguretat o Higiene en el
Treball Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO.
EE. De 16 i 17-3-1971
REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de
treball.
REIAL DECRET 1627/1997. Establix les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI
PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de
1997).
REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual
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s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de treball.
Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989,
establix les disposicions mínimes de seguretat i de salut
en els llocs de treball.
NTP-123 editada per l'INSHT
Especificacions tècniques :
• Hauran de portar passamans, llistó intermedi i sòcol, que cobrirà 20 cm.
• Hauran de ser almenys de 90 cm. D'altura
• Les baranes seran capaces de resistir una càrrega de 150 Kg per metre lineal.

Fitxa : Plataformes d'entrada-eixida de materials
Definició :
• Plataforma metàl·lica volada, sustentada per mitjà de puntals de tipus metàl·lic
capaç de permetre la descàrrega d'objectes volats per la grua torre, sense
necessitat que l'operari s'aguaite a l'exterior.
• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.
Norma
EN/ISO

Norma UNE

Títol

EN ISO 9001

UNE-EN
ISO
9001 : 1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la
producció, la instal·lació i el servici postventa

EN ISO 9002

UNE-EN
ISO
9002 : 1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la
producció, la instal·lació i el servici postventa
Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica
Orde de 28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970
Ordenança General de Seguretat o Higiene en el
Treball Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO.
EE. De 16 i 17-3-1971
REIAL DECRET 1627/1997. Establix les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI
PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de
1997).
REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual
s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de treball.
Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989,
establix les disposicions mínimes de seguretat i de salut
en els llocs de treball.
REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de
treball.
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Especificacions tècniques :
• Disposaran del marcat CE, no podent-se utilitzar en l'obra plataformes sense
l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat.

Fitxa : Xarxes de Seguretat per a baranes
Definició :
• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes de seguretat utilitzades com a
complement a les baranes que impedixen la caiguda de persones i objectes a través
de fatxades o de buits verticals de l'edifici en construcció.
• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent.
Norma
EN/ISO

Norma UNE

Títol

EN 919

UNE-EN
:1996

919

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de
certes propietats físiques i mecàniques.

EN ISO 9001

UNE-EN
ISO
9001 : 1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la
producció, la instal·lació i el servici postventa

EN ISO 9002

UNE-EN
ISO
9002 : 1994

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la
producció, la instal·lació i el servici postventa

ISO 554

UNE 7520 : 1994

Atmosferes normals per a condicionament o assajos.
Especificacions

UNE-EN 1262-1

Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat,
mètodes d'assaig.

UNE-EN 1262-1

Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per
als límits d'instal·lació.
NTP-124 editada per l'INSHT

Especificacions tècniques :
• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR

5.4. Requisits d'utilització i manteniment dels mitjans
auxiliars
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització dels mitjans auxiliars d'obra. Haurà de
reflectir-se en una acta, l'objectiu fonamental de de la qual la formalització del document és
deixar constància documental de l'estat operatiu i ús dels mitjans auxiliars a utilitzar en l'obra.
En aquesta obra s'entenen per mitjans auxiliars aquells elements no motoritzats (bastides
tubulars, plataformes, bastides penjats, torretes d'hormigonado, bastides de fatxada,
plataformes de E/S de materials, escales de mà, etc.). Els elements motoritzats tenen la
consideració de màquines i compliran el que establix el document corresponent. Els mitjans
auxiliars a utilitzar en obra haurien de ser preferiblement nous, disposaran obligatòriament de
marcat CE (en casos excepcionals si no disposen de marcat CE, haurien de ser homologats
per organisme competent). En cas de ser reutilitzats es comprovarà el seu estat, vida útil i es
realitzarà prova de servei. Els mitjans provinents d'empreses dedicades al lloguer d'aquests
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elements contaran amb certificat de revisió, posada a punt i ús, emès per aquesta. Serà
necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció
Facultativa per a la utilització de qualsevol dels mitjans auxiliars utilitzats en aquesta obra.
Especificacions particulars introduïdes pel RD 2177/2004:
1 Les escales de mà es revisaran periòdicament, prohibint l'ús d'escales improvisades o de
fusta pintades.
2 Els següents tipus de bastides utilitzats en aquesta obra, per a ser autoritzats hauran de
disposar d'un plans de muntatge, d'utilització i desmuntatge, realitzat per persona autoritzada:
a) Plataformes suspeses de nivell variable (d'accionament manual o motoritzades), i
plataformes elevadores sobre pal.
b) Bastides constituïts amb elements prefabricats recolzats sobre terreny natural, soleres de
formigó, forjats, volades o altres elements l'altura del qual, des del nivell inferior de suport fins a
la coronació de la bastimentada, excedisca de sis metres o disposen d'elements horitzontals
que salven vols i distàncies superiors entre suports de més de huit metres. S'exceptuen els
bastides de cavallets o borriquetas.
c) Bastides instal·lats en l'exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o estructures superiors la
distància dels quals entre el nivell de suport i el nivell del terreny o del sòl excedisca de 24
metres d'altura.
d) Torres d'accés i torres de treball mòbils en què els treballs s'efectuen a més de sis metres
d'altura des del punt d'operació fins al sòl.
No obstant, quan es tracte de bastides que, a pesar d'estar inclosos entre els anteriorment
citats, disposen del marcat CE, per ser-los d'aplicació una normativa específica en matèria de
comercialització, el citat plans podrà ser substituït per les instruccions específiques del
fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels
equips, llevat que estes operacions es realitzen de forma o en condicions o circumstàncies no
previstes en les dites instruccions.
3. Els bastides només podran ser muntats, desmuntats o modificats substancialment sota la
direcció d'una persona amb una formació universitària o professional que ho habilite per a això,
i per treballadors que hagen rebut una formació adequada i específica per a les operacions
previstes, que els permeta enfrontar-se a riscos específics de conformitat amb les disposicions
de l'article 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a:
a) La comprensió del plans de muntatge, desmuntatge o transformació del bastida de què es
tracte.
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació del bastida de què es
tracte.
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes.
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que pogueren
afectar negativament la seguretat del bastida de què es tracte.
e) Les condicions de càrrega admissible.
f) Qualsevol altre risc que comporten les mencionades operacions de muntatge, desmuntatge i
transformació.
4. Tant els treballadors afectats com la persona que supervise disposaran del plans de
muntatge i desmuntatge mencionat, incloent qualsevol instrucció que poguera contindre.
5.Quan no siga necessària l'elaboració d'un plans de muntatge, utilització i desmuntatge, les
operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que
dispose d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i
compte amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic,
d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Servicis de Prevenció,
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aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.
6. Els bastides hauran de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o
professional que ho habilite per a això:
a) Abans de la seua posada en servici.
b) A continuació, periòdicament.
c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie,
sacsades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que haguera pogut afectar la seua
resistència o a la seua estabilitat.
7.Quan no siga necessària l'elaboració d'un plans de muntatge, utilització i desmuntatge, les
operacions previstes en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que
dispose d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i
compte amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic,
d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Servicis de Prevenció,
aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

5.5. Requisits d'utilització i manteniment de la
maquinària
•
•
•
•
•
•
•

L'Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball, de 9 de març de 1971, regula les
característiques i condicions d'aquests elements en els seus articles 100 a 124
Reials decrets 1435/1992 i 56/1995 sobre seguretat en màquines.
Reglament de Seguretat en les Màquines, Reial decret 1595/1986, de 26 de maig,
modificat pel reial decret 830/1991 de 24 de maig.
Aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, Reial decret 1435/1992, de 27 de
novembre, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
màquines.
Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.
Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual es es aprova la nova Instrucció tècnica
complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a
grues torre per a obres o altres aplicacions.
Instrucció Tècnica Complementària -MIE-AEM-2- del Reglament d'Aparells d'Elevació i
Manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.

AUTORITZACIÓ D'UTILITZACIÓ DE MÀQUINES:
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús de màquines a utilitzar en l'obra. L'objectiu
fonamental és deixar constància documental de la conformitat de recepció de les Màquines, en
funció del compliment dels requisits de seguretat establerts en el RD 1.495/1986, de 26 de
maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines, així com en el RD
1.435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva
del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
màquines a emprar en els diferents talls vinculats a aquesta obra.
•

Les Màquines a utilitzar en obra haurien de ser noves sempre que sigui possible. En cas
que aquests equips siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus haurien de disposar dels
seus projectes tècnics específics d'instal·lació i engegada o els certificats del fabricant o
empresa de lloguer de maquinària en el qual s'indiqui que han estat revisats i que es troben
en perfecte estat d'utilització en obra.
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•
•

•
•
•
•

•

No es podrà utilitzar cap màquina motoritzada que no compleixi amb els requisits indicats
en el paràgraf anterior, els quals haurien de ser comprovats pel coordinador de Seguretat i
Salut o Direcció facultativa, qui procedirà a donar el seu vistiplau.
Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les
Màquines haurien de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que
certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la
reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servei i utilització per ell
descrites. L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell
que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves
prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que ho avalin.
Per a aquesta normalització interna haurà de contar amb el VºBº del Coordinador en
matèria de Seguretat i Salut per a aquesta obra.
Existirà en el magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per a la maquinària, amb la
finalitat de garantir la reposició dels mateixos.
En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil de les Màquines, la seva data de
caducitat.
El control afectarà a tota màquina inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Reials decrets
1.495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines,
així com en el RD 1.435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions
d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, i es realitzarà per l'empresari
responsable de la màquina assegurant-se que han estat compreses les condicions de
recepció, muntatge, utilització i manteniment per part dels seus operadors i usuaris.
En el cas de les grues torre, es portarà a terme el control, a partir de les disposicions
establertes, exigències i requisits del RD 836/2003 de 27 de juny.

5.6. Procediments de seguretat i salut per a la
realització de treballs amb riscos especials assenyalats
en l'annex 2 del rd 1627 de 1997 o d'un altre tipus de
treballs que no estant especificats en l'annex 2,
després de la seua avaluació, adquirisquen tal
consideració
En el cas que en l'obra es donen riscos especials, és a dir, algun dels riscos tipificats en l'annex
II del RD 1627/97 els quals reproduïm:
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultamiento, afonament o caiguda
d'altura per les particulars característiques de l'activitat exercida, els procediments
aplicats, o l'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en què l'exposició a agents químics o biològics supose un risc d'especial
gravetat, o per als que la vigilància específica de la salut dels treballadors siga
legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionizantes per als que la normativa específica
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5. Treballs que exposen a risc d'ofegament per immersió.
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposen moviments de terra
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit.
9. Treballs que impliquen l'ús d'explosius.
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10.Treballs que requerisquen muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
O d'un altre tipus, com :
Treballs en tensió.
Treballs en espais confinats.
Treballs subaquàtics.
Treballs en temperatures extremes.
Treballs en atmosferes corrosives.
Etc..
Haurà de descriure's els Procediments de Seguretat i Salut aplicats per a la realització dels
mateixos.
El que ací es reproduïx és el que normalment es dóna en totes les obres amb excavacions.
Per les característiques pròpies de l'obra objecte d'este Plec de Seguretat i Salut, es considera
que en les unitats d'obra corresponents a :
•
•
•
•

Excavació.
Buidatges.
Execució de rases.
Estructures.

Poden donar-se riscos tipificats en l'annex II del RD 1627/1997, a causa de :
Treballs amb riscos especialment greus de sepultamiento, afonament o caiguda d'altura
per les particulars característiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o
l'entorn del lloc de treball.
Pel que es requerix la presència de Recursos Preventius en les dites unitats d'obra.
Els recursos preventius hauran de realitzar les activitats de Control i Vigilància establides en la
Memòria de Seguretat i Salut que s'adjunta, on detalladament i per a les dites unitats d'obra
s'han establit.
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6. Condicions econòmic administratives
6.1. Condicions específiques per a l'obra
•
•
•
•
•

Una vegada al mes, esta Constructora estendrà la valoració de les partides que en matèria
de seguretat s'hagueren realitzat en l'obra; la valoració es farà conforme s'ha establit en el
Pressupost i d'acord amb els preus contractats per la propietat.
L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme
s'estipule en el contracte de l'obra.
A l'hora de redactar el pressupost de Seguretat i Salut, s'ha tingut en compte només les
partides que intervenen com a mesures de Seguretat i Salut, fent omissió de mitjans
auxiliars sense els quals l'obra no es podria realitzar.
En cas d'executar en l'obra unitats no previstes en el pressupost, es definiran totalment i
correctament les mateixes, i se'ls adjudicarà el preu corresponent, procedint-se per al seu
abonament tal com s'indica en els apartats anteriors.
En cas de plantejar-se una revisió de preus el Contractista comunicarà esta proposició a la
propietat per escrit, procedint-se a continuació a allò que s'ha estipulat en les Condicions
d'Índole Facultatiu.

Juliol de 2014

Sign: Albert Vidal
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ANNEX I
PLA D'EMERGÈNCIA
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Mesures d'Emergència: Pla
d'Emergència
Mesures d'emergència i dispositius de lluita contra incendis, mitjans tècnics i humans,
vies i sortides d'emergència, senyalització, actuacions a desenvolupar en situacions
d'emergència. Designació del personal encarregat de posar en pràctica aquestes
mesures.
De conformitat amb la Llei 31/1995 de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

PROJECTE DE IMPLANTACIÓ DUNA PLANTA DE PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE
LLAVORSÍ, PALLARS SOBIRÀ
Albert Vidal
Juliol de 2014
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1. Identificació de riscos
1.1. Dades d'obra
Descripció

PROJECTE DE IMPLANTACIÓ DUNA PLANTA DE PELLETS DE FUSTA AL T.M.
DE LLAVORSÍ, PALLARS SOBIRÀ

Nom o razó social
Situació

T.M. DE LLAVORSÍ, PALLARS SOBIRÀ

Tècnic autor del projecte

Albert Vidal Feliu

Coordinador en matèria de
seguretat i salut en la fase de
redacció del projecte

-

Director d'obra

-

Director d'execució d'obra

-

Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant
l'execució de les obres

-
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2. Mitjans de protecció
2.1. Mitjans tècnics
A) MITJANS MATERIALS D'EXTINCIÓ :
L'obra disposa dels següents mitjans d'extinció d'incendis:
•
•

Extintors d'incendis
Sistema d'extinció per pols

B) MITJANS EXTERNS D'EXTINCIÓ :
Els mitjans externs se sol·liciten al TELÈFON D'EMERGÈNCIA 112.
Per la ubicació de l'obra, li corresponen els següents parcs de bombers:
B.1 ) PARC PRINCIPAL : Parc de Bombers Voluntaris de Llavorsí
•

Carrer : Carretera de la Vall d'Aran (C-13), 29 - Llavorsí

•

Distància en Km. : 1.5 km

•

Resposta isòcrona en min. : 5 min

En el pla adjunt podem observar tant la situació dels parcs de bombers.
C) TELÈFONS D'EMERGÈNCIA :
Emergències :112
Parc bombers : 112
Ambulàncies : 973621005
Policia municipal :092
Ajuntament : 973622008
Centres sanitaris pròxims : CAP Sort
Policia nacional :091
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3. Pla d'actuació
3.1. Plans d'actuació
3.1.1. Procediments de salvament
Caiguda amb arnés de seguretat
Equipament de salvament :
S'haurà de disposar en l'obra de cordes per a salvament, amb l'objecte de poder ser intrèpid a
l'accidentat per a procedir al seu salvament.
Actuacions per al salvament :
Quan un treballador amb arnés de seguretat queda penjat després de patir un contratemps,
presenta problemes de salvament, ja que l'accidentat Roman en posició penjoll podent quedar
a certa distància d'un punt accessible del forjat amb possibilitats de rescat i amb risc de
colpejar-se contra parts ixents dels paraments si tracta de realitzar moviments inadequats o
actua precipitadament.
1r- Observar l'estat de l'accidentat, per a actuar en conseqüència :
Estat de l'accidentat crític :
• Mantindre la calma al seu voltant.
• Avisar als equips d'Emergència (Bombers, Ambulància, etc.) indicant
clarament el succés i l'estat en què es troba.
• Calmar a l'accidentat i tractar que no es moga.
• Assegurar-se que l'estat de l'arnés permet suportar el pes de l'accidentat. Si
presenta fractures en la columna o coll, rebentades de melsa, etc. És
convenient no moure-ho i esperar que els servicis de rescat ho extraguen. Si
presenta ferides sagnants o fractures en altres membres, haurà de ser
rescatat immediatament seguint les instruccions que s'indiquen més avall.
• Si fa vent fred, pluja, neu o hi ha perill de caiguda d'objectes sobre
l'accidentat deurà en qualsevol cas rescatar-se seguint les instruccions que
s'indiquen més avall.
Estat de l'accidentat lleu :
• Mantindre la calma al seu voltant.
• Calmar a l'accidentat i tractar que no es moga fins que procedim al seu
rescat seguint les instruccions que s'indica més avall.
2n- Procedir al seu rescat seguint l'orde següent :
•
•
•
•

Evitar que els companys actuen en el rescat de mode impulsiu i pel seu
compte.
Aproximar-se a la vora del forjat que quede més pròxim a l'accidentat.
Retirar les baranes si n'hi ha. Deurà necessàriament utilitzar un arnés de
seguretat i subjectar-se a un punt fix o línia de vida.
Evitar que la gent alarme a l'accidentat amb les seues veus o suggeriments,
ja que pot afectar el seu estat i li pot fer actuar irresponsablement.
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•

•
•

Si l'estat de l'accidentat ho permet, se li llançarà un cap de salvament i
estirant mode progressiu del mateix i en sentit dirigit cap al forjat més pròxim
al rescat, anar acostant a l'accidentat. En cas contrari haurà de ser llaçat
pels braços, a fi d'acostar-ho.
Ajudar amb les mans a què l'accidentat accedisca al forjat.
Una vegada fora de perill, comprovar l'estat de l'arnés i línia de vida, amb
l'objecte de substituir-la si fóra necessari abans de continuar amb les
activitats.

3r- Actue després del salvament seguint estes instruccions :
•
•

Si l'accidentat presenta ferides, lesions, fractures, taquicàrdia, palpitacions,
dolor de pit, dolor de melsa o qualsevol altre símptoma haurà de ser
traslladat immediatament a un centre mèdic per al seu reconeixement.
Aprofitar l'efecte sociològic beneficiós de protecció, provocat per la xarxa en
l'incident per a traure la màxima rendibilitat preventiva de l'experiència sobre
l'equip humà de l'obra.

Juliol de 2014

Sign: Albert Vidal
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Pressupost
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juliol de 2014
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Descripció
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Estat de mesuraments
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1000000

PROTECCIONS INDIVIDUALS.

Codi
10010

Descripció
Casc seguretat homologat, amortitzable en deu usos.

Quantitat. Tipus. U.
5u

Codi
10120

Descripció
Cinturó seguretat subjecció, amortitzable en quatre usos.

Quantitat. Tipus. U.
2u

Codi
10140

Descripció
Ulleres antipols antiimpacte.

Quantitat. Tipus. U.
5u

Codi
10170

Descripció
Màscara respiratòria antipols.

Quantitat. Tipus. U.
5u

Codi
10180

Descripció
Protector auditiu.

Quantitat. Tipus. U.
15 u

Codi
10210

Descripció
Cinturó de seguretat per a caigudes, amortitzable en cinc usos.

Quantitat. Tipus. U.
2u

Codi
10310

Descripció
Aparell de fre per a caigudes.

Quantitat. Tipus. U.
2u
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2000000

PROTECCIONS COL·LECTIVES.

Codi
20030

Descripció
Barana de protecció per a escales composta per guardacorps metàl·lics cada 2.00 m.
(amortitzables en vuit usos) tauler de 0.20x0.07 m. sòcol de taula de 0.30x0.40 m i
llistó intermedi (amortitzables en cinc usos) fins i tot col·locació i desmuntatge

Quantitat. Tipus. U.
5m

Codi
20040

Descripció
Barana de protecció per a obertures corregudes composta per guardacorps metàl·lics
cada 2.50 m. (amortitzables en vuit usos) i tauler de 0.20x0.07 m. (amortitzables en
cinc usos) fins i tot col·locació i desmuntatge

Quantitat. Tipus. U.
25 m

Codi
20041

Descripció
Barana de protecció prefabricada tipus sergent

Quantitat. Tipus. U.
25 m

Codi
20163

Descripció
Xarxa d'ús únic col·locada a nivell de forjat per a protecció de buits i caigudes inclús
desmuntatge.

Quantitat. Tipus. U.
100 m2
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3000000
Codi
30010

SENYALITZACIO.
Descripció
Cartell indicatiu de risc.

Quantitat. Tipus. U.
3u

452

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

4000000

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR.

Codi
40050

Descripció
Cabina monobloc de 598x232x245 cm, finestra de 120x100cm,5 peces a elegir entre
placa de dutxa, placa turca o inodor de tanc baix, calfador elèctric de 80 L., lavabo
amb 5 aixetes, interruptor i dos endolls, amort. en 8 usos, totalment col·locada.

Quantitat. Tipus. U.
1u

Codi
40300

Descripció
Taquilla metàl·lica individual amb clau per a roba i calçat, amortitzable en tres usos
totalment col·locada.

Quantitat. Tipus. U.
5u
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6000000

MEDICINA PREVENTIVA.

Codi
60020

Descripció
Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris.

Quantitat. Tipus. U.
1u

Codi
60030

Descripció
Reposició material sanitari durant el transcurs de l'obra.

Quantitat. Tipus. U.
1u
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7000000
Codi
7002000

EXTINCIO D'INCENDIS.
Descripció
Extintor de pols eixut BCE de 12 kg carregat, amortitzable en tres usos totalmente
instalat.
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Preus unitaris
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1000000

PROTECCIONS INDIVIDUALS.

Codi
10010

Unitat
u

Descripció
Casc seguretat homologat, amortitzable en deu
usos.

Codi
10120

Unitat
u

Descripció
Cinturó seguretat subjecció, amortitzable en
quatre usos.

Codi
10140

Unitat
u

Descripció
Ulleres antipols antiimpacte.

Codi
10170

Unitat
u

Descripció
Màscara respiratòria antipols.

Codi
10180

Unitat
u

Descripció
Protector auditiu.

Codi
10210

Unitat
u

Descripció
Cinturó de seguretat per a caigudes,
amortitzable en cinc usos.

Codi
10310

Unitat
u

Descripció
Aparell de fre per a caigudes.

Preu
3,45 Euros
TRES COMA QUARANTA-CINC EUROS
Preu
4,94 Euros
QUATRE COMA NORANTA-QUATRE EUROS
Preu
18,48 Euros
DIVUIT COMA QUARANTA-VUIT EUROS
Preu
77,91 Euros
SETANTA-SET COMA NORANTA-UN EUROS
Preu
39,22 Euros
TRENTA-NOU COMA VINT-I-DOS EUROS
Preu
41,61 Euros
QUARANTA-UN COMA SEIXANTA-UN
EUROS
Preu
92,32 Euros
NORANTA-DOS COMA TRENTA-DOS EUROS
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2000000

PROTECCIONS COL·LECTIVES.

Codi
20030

Unitat
m

Descripció
Barana de protecció per a escales composta
per guardacorps metàl·lics cada 2.00 m.
(amortitzables en vuit usos) tauler de 0.20x0.07
m. sòcol de taula de 0.30x0.40 m i llistó
intermedi (amortitzables en cinc usos) fins i tot
col·locació i desmuntatge

Preu
8,42 Euros
VUIT COMA QUARANTA-DOS EUROS

Codi
20040

Unitat
m

Descripció
Barana de protecció per a obertures corregudes
composta per guardacorps metàl·lics cada 2.50
m. (amortitzables en vuit usos) i tauler de
0.20x0.07 m. (amortitzables en cinc usos) fins i
tot col·locació i desmuntatge

Preu
4,84 Euros
QUATRE COMA VUITANTA-QUATRE EUROS

Codi
20041

Unitat
m

Descripció
Barana de protecció prefabricada tipus sergent

Preu
5,41 Euros
CINC COMA QUARANTA-UN EUROS

Codi
20163

Unitat
m2

Descripció
Xarxa d'ús únic col·locada a nivell de forjat per
a protecció de buits i caigudes inclús
desmuntatge.

Preu
2,10 Euros
DOS COMA DEU EUROS
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3000000
Codi
30010

SENYALITZACIO.
Unitat
u

Descripció
Cartell indicatiu de risc.

Preu
8,30 Euros
VUIT COMA TRENTA EUROS
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4000000

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR.

Codi
40050

Unitat
u

Descripció
Cabina monobloc de 598x232x245 cm, finestra
de 120x100cm,5 peces a elegir entre placa de
dutxa, placa turca o inodor de tanc baix,
calfador elèctric de 80 L., lavabo amb 5 aixetes,
interruptor i dos endolls, amort. en 8 usos,
totalment col·locada.

Codi
40300

Unitat
u

Descripció
Taquilla metàl·lica individual amb clau per a
roba i calçat, amortitzable en tres usos
totalment col·locada.

460

Preu
874,99 Euros
VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE COMA
NORANTA-NOU EUROS

Preu
30,06 Euros
TRENTA COMA ZERO SIS EUROS
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6000000

MEDICINA PREVENTIVA.

Codi
60020

Unitat
u

Descripció
Farmaciola d'urgència amb continguts mínims
obligatoris.

Preu
171,66 Euros
CENT SETANTA-UN COMA SEIXANTA-SIS
EUROS

Codi
60030

Unitat
u

Descripció
Reposició material sanitari durant el transcurs
de l'obra.

Preu
171,40 Euros
CENT SETANTA-UN COMA QUARANTA
EUROS
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7000000
Codi
7002000

EXTINCIO D'INCENDIS.
Unitat
u

Descripció
Extintor de pols eixut BCE de 12 kg carregat,
amortitzable en tres usos totalmente instalat.
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Preu
52,20 Euros
CINQUANTA-DOS COMA VINT EUROS
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1000000

PROTECCIONS INDIVIDUALS.

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

10010

u

Casc seguretat homologat, amortitzable en deu usos.

1001001

u

0.100 u. Casc seguretat homologat

1,000

3,42

3,42

1001002

u

1.000 % Costos Directes Complementaris

1,000

0,03

0,03

Total:

3,45 Euros

TRES COMA QUARANTA-CINC EUROS

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

10120

u

Cinturó seguretat subjecció, amortitzable en quatre usos.

1012001

u

1012002

u

0.250 u. Cinturó seguretat

1,000

4,89

4,89

1.000 % Costos Directes Complementaris

1,000

0,05

0,05

Total:

4,94 Euros

QUATRE COMA NORANTA-QUATRE EUROS

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

10140

u

Ulleres antipols antiimpacte.

1014002

u

1.000 % Costos Directes Complementaris

1,000

0,20

0,20

1014001

u

1.000 u. Ulleres antipols i antiimpacte

1,000

18,28

18,28

Total:

Preu

Import

18,48 Euros

DIVUIT COMA QUARANTA-VUIT EUROS

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

10170

u

Màscara respiratòria antipols.

1017003

u

1.000 % Costos Directes Complementaris

1,000

0,78

0,78

1017001
1017002

u

1.000 u. Màscara respiratòria antipols

1,000

8,57

8,57

u

40.000 u.Filtre per a màscara

1,000

68,56

68,56

Total:

77,91 Euros

SETANTA-SET COMA NORANTA-UN EUROS

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

10180

u

Protector auditiu.

1018002

u

1.000 % Costos Directes Complementaris

1,000

0,38

0,38

1018001

u

1.000 u. Protector auditiu

1,000

38,84

38,84

Total:

39,22 Euros

TRENTA-NOU COMA VINT-I-DOS EUROS

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

464

Preu

Import
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10210

u

Cinturó de seguretat per a caigudes, amortitzable en cinc
usos.

1021001

u

0.200 u Cinturó de seguretat per a caigudes

1,000

41,18

41,18

1021002

u

1.000 % Costos Directes Complementaris

1,000

0,43

0,43

Total:

41,61 Euros

QUARANTA-UN COMA SEIXANTA-UN EUROS

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

10310

u

Aparell de fre per a caigudes.

1031002

u

1.000 % Costos Directes Complementaris

1,000

0,92

0,92

1031001

u

1.000 u. Aparell fre per a caigudes

1,000

91,40

91,40

Total:

92,32 Euros

NORANTA-DOS COMA TRENTA-DOS EUROS
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2000000

PROTECCIONS COL·LECTIVES.

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

20030

m

Barana de protecció per a escales composta per
guardacorps metàl·lics cada 2.00 m. (amortitzables en vuit
usos) tauler de 0.20x0.07 m. sòcol de taula de 0.30x0.40 m i
llistó intermedi (amortitzables en cinc usos) fins i tot
col·locació i desmuntatge

2003001

u

0.006 m3 Fusta encofrar taula

1,000

1,80

1,80

2003002

u

0.104 u Guardacorps metàl·lic tipus A

1,000

2,16

2,16

2003004

u

0.110 h Peó especialitzat construcció

1,000

2,08

2,08

2003003

u

0.110 h. Oficial 1a construcció

1,000

2,22

2,22

2003005

u

2.000 % Costos Directes Complementaris

1,000

0,16

0,16

Total:

8,42 Euros

VUIT COMA QUARANTA-DOS EUROS

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

20040

m

Barana de protecció per a obertures corregudes composta
per guardacorps metàl·lics cada 2.50 m. (amortitzables en
vuit usos) i tauler de 0.20x0.07 m. (amortitzables en cinc
usos) fins i tot col·locació i desmuntatge

2004001

u

0.003 m3 Fusta encofrar taula

1,000

0,88

0,88

2004002
2004004

u

0.055 u Guardacorps metàl·lic tipus A

1,000

1,13

1,13

u

0.070 h Peó especialitzat construcció

1,000

1,34

1,34

2004003

u

0.070 h. Oficial 1a construcció

1,000

1,41

1,41

2004005

u

2.000 % Costos Directes Complementaris

1,000

0,08

0,08

Total:

4,84 Euros

QUATRE COMA VUITANTA-QUATRE EUROS

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

20041

m

Barana de protecció prefabricada tipus sergent

2004103

u

0.006 m3 Tabler fusta encofrar amortitzable 5 usos

1,000

0,44

0,44

2004104
2004101

u

0.055 u Guardacorps metàl·lics tipus a

1,000

0,80

0,80

u

0.090 h Oficial 1a construcció

1,000

2,11

2,11

2004102

u

0.090 h Peó especialitzat construcció

1,000

1,96

1,96

2004105

u

2.000 % Costos Directes Complementaris

1,000

0,10

0,10

Total:

5,41 Euros

CINC COMA QUARANTA-UN EUROS

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

20163

m2

Xarxa d'ús únic col·locada a nivell de forjat per a protecció
de buits i caigudes inclús desmuntatge.

2016300
1

u

0.040 h Oficial 1a Construcció.

1,000

0,80

0,80

2016300

u

0.040 h Peó especialitzat construcció.

1,000

0,75

0,75
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2
2016300
3

u

0.003 ud Xarxa 50 m'horitzontal.

1,000

0,52

0,52

2016300
4

u

2.000 % Costos Directes Complementaris.

1,000

0,03

0,03

Total:

2,10 Euros

DOS COMA DEU EUROS
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3000000

SENYALITZACIO.

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

30010

u

Cartell indicatiu de risc.

3001002

u

0.100 H. Peó ordinari obra

1,000

1,95

1,95

3001003
3001001

u

1.000 % Costos Directes Complementaris

1,000

0,07

0,07

u

1.000 U. Cartell indicatiu qualsevol risc

1,000

6,28

6,28

Total:

8,30 Euros

VUIT COMA TRENTA EUROS
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4000000

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR.

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

40050

u

Cabina monobloc de 598x232x245 cm, finestra de
120x100cm,5 peces a elegir entre placa de dutxa, placa
turca o inodor de tanc baix, calfador elèctric de 80 L., lavabo
amb 5 aixetes, interruptor i dos endolls, amort. en 8 usos,
totalment col·locada.

4005001

u

0.125 u Cabina monobloc 5x2x2m

1,000

705,55

705,55

4005004

u

2.000 % Costos Directes Complemetaris

1,000

17,15

17,15

4005002

u

4.000 h Oficial 2a construcció

1,000

77,29

77,29

4005003

u

4.000 h Peó ordinari construcció

1,000

75,00

75,00

Total:

874,99 Euros

VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE COMA NORANTA-NOU EUROS

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

40300

u

Taquilla metàl·lica individual amb clau per a roba i calçat,
amortitzable en tres usos totalment col·locada.

4030001

u

0.100 h Peó ordinari construcció

1,000

1,88

1,88

4030002
4030003

u

0.333 u Taquilla metàl·lica individual

1,000

27,87

27,87

u

1.000 % Costos Directes Complemetaris

1,000

0,31

0,31

Total:

30,06 Euros

TRENTA COMA ZERO SIS EUROS
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6000000

MEDICINA PREVENTIVA.

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

60020

u

Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris.

6002001

u

0.200 h Peó ordinari construcció

1,000

3,74

3,74

6002003
6002002

u

1.000 % Costos Directes Complemetaris

1,000

1,70

1,70

u

1.000 u Farmaciola urgèn

1,000

166,22

166,22

Total:

171,66 Euros

CENT SETANTA-UN COMA SEIXANTA-SIS EUROS

Codi

Unitat

Descripció

60030

u

Reposició material sanitari durant el transcurs de l'obra.

6003001

u

1.000 u Reposició material sanitari durant el tran

Rendiment

Preu

Import

1,000

171,40

171,40

Total:

171,40 Euros

CENT SETANTA-UN COMA QUARANTA EUROS
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7000000

EXTINCIO D'INCENDIS.

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

7002000

u

Extintor de pols eixut BCE de 12 kg carregat, amortitzable
en tres usos totalmente instalat.

7002001

u

0.100 h Peó especialitzat construcció

1,000

1,88

1,88

7002002

u

0.333 u Extintor de pols seca

1,000

49,81

49,81

7002003

u

1.000 % Medis auxiliars

1,000

0,51

0,51

Total:

Preu

Import

52,20 Euros

CINQUANTA-DOS COMA VINT EUROS
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1000000

PROTECCIONS INDIVIDUALS.

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

10010

u

10120

u

Casc seguretat homologat, amortitzable en deu usos.

5,000

3,45

17,25

Cinturó seguretat subjecció, amortitzable en quatre usos.

2,000

4,94

9,88

10140
10170

u

Ulleres antipols antiimpacte.

5,000

18,48

92,40

u

Màscara respiratòria antipols.

5,000

77,91

389,55

10180

u

Protector auditiu.

15,000

39,22

588,30

10210

u

Cinturó de seguretat per a caigudes, amortitzable en cinc
usos.

2,000

41,61

83,22

10310

u

Aparell de fre per a caigudes.

2,000

92,32

184,64

Total:

1.365,24 Euros

MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC COMA VINT-I-QUATRE EUROS

473

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

2000000

PROTECCIONS COL·LECTIVES.

Codi

Unitat

Descripció

20030

m

Barana de protecció per a escales composta per
guardacorps metàl·lics cada 2.00 m. (amortitzables en vuit
usos) tauler de 0.20x0.07 m. sòcol de taula de 0.30x0.40 m i
llistó intermedi (amortitzables en cinc usos) fins i tot
col·locació i desmuntatge

20040

m

Barana de protecció per a obertures corregudes composta
per guardacorps metàl·lics cada 2.50 m. (amortitzables en
vuit usos) i tauler de 0.20x0.07 m. (amortitzables en cinc
usos) fins i tot col·locació i desmuntatge

20041

m

Barana de protecció prefabricada tipus sergent

20163

m2

Xarxa d'ús únic col·locada a nivell de forjat per a protecció
de buits i caigudes inclús desmuntatge.

Rendiment

Preu

Import

5,000

8,42

42,10

25,000

4,84

121,00

25,000

5,41

135,25

100,000

2,10

210,00

Total:

508,35 Euros

CINC-CENTS VUIT COMA TRENTA-CINC EUROS
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3000000

SENYALITZACIO.

Codi

Unitat

Descripció

30010

u

Cartell indicatiu de risc.

Rendiment

Preu

Import

3,000

8,30

24,90

Total:

24,90 Euros

VINT-I-QUATRE COMA NORANTA EUROS
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4000000

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR.

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

40050

u

Cabina monobloc de 598x232x245 cm, finestra de
120x100cm,5 peces a elegir entre placa de dutxa, placa
turca o inodor de tanc baix, calfador elèctric de 80 L., lavabo
amb 5 aixetes, interruptor i dos endolls, amort. en 8 usos,
totalment col·locada.

1,000

874,99

874,99

40300

u

Taquilla metàl·lica individual amb clau per a roba i calçat,
amortitzable en tres usos totalment col·locada.

5,000

30,06

150,30

Total:

1.025,29 Euros

MIL VINT-I-CINC COMA VINT-I-NOU EUROS
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6000000

MEDICINA PREVENTIVA.

Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

Import

60020

u

60030

u

Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris.

1,000

171,66

171,66

Reposició material sanitari durant el transcurs de l'obra.

1,000

171,40

171,40

Total:

343,06 Euros

TRES-CENTS QUARANTA-TRES COMA ZERO SIS EUROS
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7000000

EXTINCIO D'INCENDIS.

Codi

Unitat

Descripció

7002000

u

Extintor de pols eixut BCE de 12 kg carregat, amortitzable
en tres usos totalmente instalat.

Rendiment

Preu

Import

2,000

52,20

104,40

Total:

104,40 Euros

CENT QUATRE COMA QUARANTA EUROS
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Resum del pressupost
1000000

PROTECCIONS INDIVIDUALS.

1.365,24 Euros

2000000

PROTECCIONS COL·LECTIVES.

3000000

SENYALITZACIO.

4000000

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR.

6000000

MEDICINA PREVENTIVA.

343,06 Euros

7000000

EXTINCIO D'INCENDIS.

104,40 Euros

508,35 Euros
24,90 Euros
1.025,29 Euros

Total:

3.371,24 Euros

TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-UN COMA VINT-I-QUATRE EUROS

Fdo. D. Albert Vidal
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Annex 13 Anàlisi Financer
Aquest projecte consisteix en la implantació d'una planta de pel·letitzat de biomassa capaç de
processar 10.000 ton/any de biomassa forestal i restes de industria forestal de la comarca del
Pallars Sobirà, a partir de una superfície de 26.924 ha forestals arbrades accessibles que
corresponen a especies més habitualment comercialitzades, ubicada en una parcel·la d'uns
36.000 m2 aproximadament.
Per a l'anàlisi de la viabilitat econòmica de la planta, s’han definit les següents fases:
•
•
•
•
•

Definició de l'horitzó del projecte
Definició de la inversió inicial
Definició de les despeses derivades del funcionament ordinari de la planta
Definició dels ingressos de la planta
Anàlisi de la viabilitat de la planta en funció de diferents escenaris.

Horitzó del projecte
Com s’esmenta en l’apartat de anàlisi de mercat, les estadístiques pronostiquen un augment
del consum de pellets del 300 % en 6 anys provinent de plantes com la que aquí es projecta,
malgrat el gran fre que han sofert les energies renovables a Espanya.
Fruit dels plans existents per a l'augment de l’ús de energies renovables en tots els països de
l'EU, i l'increment de la demanda opinem que l'horitzó més raonable per a aquest tipus de
projectes i tenint en compte la situació actual és de 15 anys.

Anàlisi de la inversió inicial
Per tal de realitzar aquest anàlisi, en primer lloc s’ha dimensionat la instal·lació, on s’han
pressupostat els costos de construcció, tant dels edificis com de la resta de urbanització i
instal·lacions elèctriques i contra incendis. Aquests costos son els que apareixen al pressupost
d’execució per contracta del projecte executiu, i que ascendeixen la quantitat de 4.410.000 €.
A més, per analitzar la inversió inicial és necessari incloure una altra sèrie de despeses.
Aquestes despeses són els següents:
•
•
•
•
•

Solar
Maquinària
Costos de transport, muntatge, instal·lació i engegada de la maquinària necessària.
(35% del cost de maquinària)
Formació del personal (3% del cost maquinària)
Llicència i permisos
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Solar
S’ha efectuat una revisió de preus de sol rural en el Pirineu, per tal d’esbrinar el cost associat a
la compra de les parcel·les on s’ubica el projecte. No hi ha una mostra representativa que
permeti assignar un preu de forma estadísticament correcta. Malgrat això si s’han trobat dues
finques en venda al Pirineu, i son aquestes les que s’utilitzen aquí per tal de valorar el sòl.
Aquestes finques tenen una cabuda de 13.000 m2 i 43.300 m2 cadascuna i el preu per el qual es
publica la seva venda, a data de redacció d’aquest projecte, és de 48.000€ la primera i 122.000
€ la segona.
El preu per hectàrea resultat d’aquestes és al voltant de 3000€/ha, preu que s’acceptarà aquí
per tal de donar valor al cost del solar, majorat en un 200%, és a dir, s’adopta un valor de cost
del solar de 6.000 €/ha.
Aplicat a la cabuda de les finques on s’ubica el projecte, que és de 36.080 m2, resulta un preu
del solar de 21.648,00€, arrodonint 22.000 €.
Maquinària
Ja definida a l’annex de dimensionat de la instal·lació, el cost d’aquesta resulta el següent:
Taula 26 cost de la maquinària

Màquina
Bàscula pont BACSA DIAMANT DH6SS/14A
Peladora Peterson 4800F
Estelladora DOPPSTADT DH 811
Carregadora troncs SENNEBOGEN 723 M-HD
Carregadora telescòpica CAT TH407C
Terra Vibrant VibrafloorTM

€
9.736,00 €
96.784,00 €

ud
1
1

total
9.736,00 €
96.784,00 €

120.000,00 €
104.500,00 €
50.166,00 €
4.000,00 €

1
1
1
1

120.000,00 €
104.500,00 €
50.166,00 €
4.000,00 €

Transportador de canal WAM CAUA-1L
Elevador de catúfols SB8-2 SCAFCO
Tromel
Caldera
Criba circular
Moli de martells
Granuladora Bühler RWPR-900
Refredadora KMEC SKLN1.9x1.9
Ensacadora
Ensacadora big-bag
Sitges

6.000,00 €
4.000,00 €
45.000,00 €
110.000,00 €
3.000,00 €
20.126,00 €
50.000,00 €
11.157,00 €
40.000,00 €
18.000,00 €
90.000,00 €

4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4

24.000,00 €
16.000,00 €
45.000,00 €
110.000,00 €
3.000,00 €
20.126,00 €
50.000,00 €
11.157,00 €
40.000,00 €
18.000,00 €
360.000,00 €

TOTAL

1.082.469,00 €
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Costos de transport, muntatge, instal·lació i engegada de la maquinària necessària
S’estima en un 35% del cost de la maquinària, per tant 378.864,15 €, arrodonint 380.000 €
Formació del personal
S’estima en un 3% del cost maquinària, per tant 32.474,07 €, arrodonint, 32.500 €
Llicència i permisos
Segons l’ordenança Fiscal núm. 3 de impost sobre construccions, instal·lacions i obres de
l’Ajuntament de Llavorsí, el cost de la llicència ascendeix a un 2,80% del pressupost d’execució
efectiu de l’obra, per tant el 2,80 % de 4.410.000, ascendeix la quantitat de 123.480,00 €.
Inversió inicial
D’acord a tot això esmentat, la inversió inicial a atendre ascendeix la quantitat de:
Taula 27 Inversió inicial

Inversió inicial
Solar
Edificacions + urbanització + instal·lacions
Maquinària
Transport, muntatge, instal·lació i engegada de la maquinària
Formació del personal
Llicència i permisos

22.000,00 €
3.650.000,00 €
1.085.000,00 €
380.000,00 €
32.500,00 €
123.480,00 €

TOTAL

5.292.980,00 €

Per el que adoptem com a valor de la inversió inicial un total aproximat de 5.295.000 €.

Despeses derivades del funcionament ordinari de la planta
A banda de la inversió inicial, hi ha altres despeses pròpies del funcionament quotidià de la
planta, que s’analitzen tot seguit, i que son:
•
•
•
•
•
•
•

Matèria prima
Despeses de personal
Despeses en energia elèctrica
Despeses en manteniment de maquinària
Despeses de funcionament de l’oficina i administració
Despeses de finançament
Impostos
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Matèria prima
El dimensionat de la instal·lació parteix de l’estudi del Departament de Medi Ambient i
Habitatge, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i el Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals (CREAF) titulat Pla estratègic d’aprofitament energètic dels boscos del
Pallars Sobirà, d’octubre de 2009, que quantifica la disponibilitat del recurs biomassa en una
possibilitat de 9.100 tones/any d’estella, provinents dels boscos del Pallars Sobirà, juntament
amb unes 10.000 tones/any de subproducte de les industries de la fusta de la comarca. Es
planteja en aquest projecte una instal·lació que permeti absorbir aproximadament la meitat
d’aquesta biomassa, es a dir unes 10.000 tones/any, entre estella forestal i subproductes de la
indústria.
Segons l’Observatori de la biomassa 27 elaborat pel Consorci Forestal de Catalunya, amb la
col·laboració del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, els preus que es poden assignar a
l’estella varien entre els 30 i els 60 €/tona verda a peu de carregador, i el transport d’aquests
entre els 12 – 15 €/ tona verda, depenent si s’estella a peu de pista, en carregador o en planta i
es transporta estella o tronc.
En el cas present s’ha estimat que es donaran indistintament totes les possibilitats, i per tant
s’adopta el valor central dels dos intervals, adoptant com a preu d’aprovisionament de estella
en central el de 45+14 €/tona verda de estella posada en parc de planta. Estella verda es pot
suposar al 65 % d’humitat en base humida.
Segons preus de la llotja de Vic 28, el preu de fusta en tronc de trituració es pot assumir com a
18-35 €/tona en parc de indústria. Adoptem el valor central de 26,50 €/ton.
El cost d’estellat en planta d’aquesta fusta es troba entre els 6 i el 12 €/ton segons
l’Observatori de la Biomassa1. Adoptem el valor central de 9,00 €/tona. El preu dels
subproductes de industria es troben a l’actualitat a 43,00 €/tona29, al 15 % d’humitat en base
humida ja en estella.

27
28
29

http://observatoribiomassa.forestal.cat/1-3a_biomassa.php
http://www.forestal.cat/bdds/imatges_db/biblioteca/BIBLIOTECA_DOCUMENT1_4856100013674807.pdf
http://www.solostocks.com/venta-productos/biocombustibles/otros-biocombustibles/serrin-de-pino-9604916
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D’acord a això, la despesa en aprovisionament de matèria prima s’estima en:
Taula 28 Cost de la matèria prima

Estella Forestal
Fusta en Roll
Subproductes

% Total

Tones
Totals

Preu
€

Transport
€

Cost
Estellat
Planta €

Cost Total
€

34%
33%
33%

3.400
3.300
3.300

45,00
26,50
43,00

14,00
Total

9,00
-

200.600,00 €
117.150,00 €
141.900,00 €
459.650,00 €

Despeses de personal
El personal de la nova planta serà el menor possible, ja que intentarem que els processos
estiguin el més automatitzats possibles. En la relació de personal necessària per al
funcionament de la nova planta, determinem que han d'existir 3 persones a tot moment:
- 1 encarregat de la pala carregadora per subministrar la matèria primera al procés, tant
alimentació de estelladora com subministrament de estella al trommel o combustible a la
caldera, a més auxiliar i ajudar a l'encarregat del lloc de control.
- 1 encarregat de la carregadora de troncs, així com encarregat de col·locar els sacs en els
palets, i el seu posterior emmagatzematge en el magatzem destinat a aquest fi.
- 1 encarregat d'estar en el lloc de control per assegurar el bon funcionament de tota la
maquinària i s’encarregarà del manteniment.
Amb aquest nivell de personal i d’acord a la producció pronosticada la fàbrica haurà de
treballar 8 hores al dia ja que la granuladora pot fabricar 6 t/h de mitjana. En el cas de la planta
d'estellat es treballarà en un torn de 8 hores al dia. Pel que en plantilla tindrem 3 operaris
durant 5 dies a la setmana tenint 2 dies de descans.
D'altra banda, comptarem amb el següent personal que treballarà en altres àmbits:
- 1 Enginyer destinat a planificar la producció, fer complir les especificacions del producte que
fabriquem i fer complir totes les normatives de seguretat.
- 2 comercials encarregat de captar nous clients i de donar a conèixer els nostres productes, un
d'ells es dedicarà al mercat nacional i l'altre se centrarà en les exportacions al mercat europeu.
- 1 administratiu que s'encarregarà de portar els contractes amb els clients captats i dels
balanços econòmics, comptes d'explotació, etc.
Segons la planificació establerta la fàbrica romandrà a ple rendiment durant 11 mesos, el mes
restant serà el mes de vacances per a tots els treballadors.
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Una vegada definida la càrrega de personal necessària per al correcte funcionament de la
planta, aquesta és la relació de despeses per cada lloc de treball:
- Peons: Treballen 5 dies a la setmana durant les 52 setmanes de l'any, la qual cosa dóna un
total de 260 dies laborables. El sou d'aquests treballadors ho estimem en 11€/h.
- Administratiu: Treballen 5 dies a la setmana durant les 52 setmanes de l'any, que dóna un
total de 260 dies laborables. El sou d'aquests treballadors ho estimem en 12€/h
- Comercials: Treballen 5 dies a la setmana durant les 52 setmanes de l'any, que dóna un total
de 260 dies laborables. El sou d'aquests treballadors ho estimem en 14€/h
- Enginyer: Treballa 5 dies a la setmana durant les 52 setmanes de l'any, que dóna un total de
260 dies laborables. El sou d'aquests treballadors ho estimem en 25€/h.

Taula 29 Costos Salarials

Operari
Administratiu
Comercial
Enginyer

Nº €/hora Hores Dies Total
3
11
8
260
68.640 €
1
12
8
260
24.960 €
2
14
8
260
58.240 €
1
25
8
260
52.000 €

TOTAL
Aquests costos ja tenen incloses les càrregues.

203.840 €

Despeses en energia elèctrica
Del projecte d’instal·lació elèctrica, una vegada dimensionada la instal·lació i per tant
obtingudes les pèrdues, es sap que la potència elèctrica pic necessària per la instal·lació és de
121 kWh. De la tipologia de procés i de la definició del model de negoci (un sol torn de 8 hores,
amb les màquines dimensionades per obtenir el total de la producció objectiu en aquestes 8
hores, no es pot preveure un coeficient de simultaneïtat menor a 1 per la potència instal·lada,
però si per la despesa elèctrica, ja que totes les màquines estan dimensionades per oferir un
50% més de la producció objectiu, per tal de preveure temps morts diversos.
D’aquesta manera la previsió de consum elèctric no serà del 100% d’aquests 121 kW pic, sino
que s’estima en un 75% d’aquests, es a dir 90,75 kWh.
El cost de la energia d’acord a les tarifes publicades per ENDESA 30 son:

30

www.endesaonline.es/ES/empresas/luz/tarifas_electricas_empresas_alta_tension/optima/precios/index.asp
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Taula 30 Tarifa compra electricitat en Alta Tensió

TARIFA OPTIMA ONLINE: ≤450 kW
Terme Potència (€/kW a l’any)
Terme Energia dte. 14% (€/kWh)

Punta
59,475288
0,106984

Pla
36,676813
0,092008

Vall
8,410411
0,067218

Les hores vall son de 24.00 a 8.00 h. A l’hivern les hores pla són de 8.00 a 17.00 i les hores pic
de 17.00 a 23.00 hores, mentre que a l’estiu, les hores pic són de 10.00 a 16.00 i les hores pla
son la resta. L’horari d’estiu es produeix durant els mesos de abril a octubre inclosos. Les
vacances es realitzaran durant el període de estiu i duraran un mes
Tenint en conte que les hores pla i les hores pic es distribueixen d’aquesta manera i que la
nostra producció es realitzarà en horari de 8.00 a 17.00, amb una aturada de 1 hora per dinar,
el cost de la energia elèctrica serà de:

Taula 31 Cost anual de l'energia elèctrica

Terme de energia - Estiu
punta
pla
Terme de energia - Hivern
punta
pla
Terme Potència
punta
pla

€/kWh

kWh

0,106984
0,092008

121
121

75%
75%

5
3

132
132

6.407,81 €
3.306,49 €

0,106984
0,092008

121
121

75%
75%

0
8

110
110

7.347,76 €

59,475288
36,676813

121
121

TOTAL

% de
h/dia
dies
consum període període

Cost anual

7.196,51 €
4.437,89 €
28.696,46 €

Despeses en manteniment de maquinària
Segons les empreses a les quals hem consultat aquesta despesa és propera al 2,5% del cost de
maquinària, per la qual cosa para ens comporta una despesa de 27.061,73 €.
Despeses de funcionament de l’oficina i administració
Estimem uns despesa d'oficina d'uns 10.000 € i la despesa d'assegurances després de consultar
diverses asseguradores estimen una assegurança propera a 4.000 €. Fent un total de despeses
de 14.000 €.
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Despeses de finançament
Segons dades de l’Instituto de Credito Oficial, ICO 31, el cost de finançament a un tipus fixe a 15
anys i sense carència correspon a un tipus del 7,082 %.
El total a finançar és la suma de inversió inicial i les despeses del primer any, en total, les
despeses de finançament seran:
Concepte
Inversió inicial
Matèria prima
Despeses de personal
Despeses en energia elèctrica
Despeses en manteniment de maquinària
Despeses de funcionament de l’oficina i administració
Total a finançar
Total préstec
Total anual
Despeses de finançament (7,082% anual)

Despesa
5.295.000,00 €
459.650,00 €
203.840,00 €
28.696,46 €
27.000,00 €
14.000,00 €
6.028.186,46 €
6.030.000,00 €
402.000,00 €
430.469,64 €

Impostos
Impost de societats: 30% sobre beneficis.
Despeses de funcionament
S’adjunta una taula recull de totes les despeses analitzades en aquest punt.
Taula 32 Despeses de funcionament ordinari

Concepte
Matèria prima
Despeses de personal
Despeses en energia elèctrica
Despeses en manteniment de maquinària
Despeses de funcionament de l’oficina i administració
Despeses de finançament (7,082% anual)
TOTAL

31

Despesa
459.650,00 €
203.840,00 €
28.696,46 €
27.000,00 €
14.000,00 €
430.469,64 €
1.163.656,10 €

www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=tipoInteres
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Anàlisi dels ingressos
En aquest apartat cal discriminar els ingressos obtinguts de la venda de cada format de pellets,
ja que el preu varia d’un format a altre. El preu de venda obtingut de ecofogo.com 32, resulta:
http://www.ecofogo.com/?seccion=detalle_materiales&idioma=es&ver=Pellets#close
- Preu de venda de pellet a granel: 240,00 €/tona
- Preu de venda de pellet en big-bag: 270,00 €/tona
- Preu de venda de pellet en sacs de 15 kg: 290,00 €/tona
Preus sense IVA a peu de fàbrica, que és tal com és prevista la comercialització.
El volum de producció que s’obtindrà de les 10.000 tones de matèria primera (humida) serà el
següent:
Taula 33 Producció anual de pellets

Estella Forestal
Fusta en Roll
Subproductes

% total

Tones
totals

humitat

34%
33%
33%

3.400
3.300
3.300

45%
45%
12%

TOTAL

Tones
base seca

Pèrdues

1.870
1.815
2.904

5%
5%
0%

6.589,00

Tones
pellets al
10%
1.954,15
1.896,68
3.194,40
7.045,23

D’aquestes 7.000 Tones al 10% d’humitat, s’estima que el 75 % es comercialitzarà a granel i la
resta entre sacs de 15 kg i bigbags.
D’aquesta manera els ingressos esperats son de:
Taula 34 Previsió màxima d'ingressos

Tones

Tones
€/tona
pellets al
10%
5.250,00
240,00

Ingressos

Pellet a granel:

75,00%

Pellet en big-bag:

12,50%

875,00

270,00

236.250,00 €

Pellet en sacs de 15 kg:

12,50%

875,00

290,00

253.750,00 €

Total

32

1.260.000,00 €

1.750.000,00 €

7.000

http://www.ecofogo.com/?seccion=detalle_materiales&idioma=es&ver=Pellets#close
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Anàlisi de la viabilitat de la planta en funció de diferents escenaris.
Es tracta de veure si la inversió realitzada per desenvolupar l'activitat de la instal·lació, reporta
o no un rendiment econòmic al llarg del temps.
S’avaluarà tant Valor Actual Net (VAN), Taxa interna de Retorn (TIR) i Payback o termini de
recuperació de la inversió. Pel VAN o Valor Actual Net, s’adopta com a taxa de descompte el
mateix preu del diner al qual es finança el projecte, es a dir, el 7,00%, de la mateixa manera
s’adopta una inflació del 1,50% anual tant per cobraments com per pagaments.
L'IVA no es té en compte en l'estudi financer, donat que es liquida trimestral i per tant resulta
neutre dins el còmput anual.
Tal com s’ha definit anteriorment es considera una durada del projecte de 15 anys (encara que
la instal·lació pot arribar a una vida útil de 20 a 30 anys).
El total de la inversió es desemborsa en el moment zero.
Per conèixer si la inversió resulta rendible, el valor del VAN calculat ha de ser major que zero.
Per al càlcul del TIR o Taxa Interna de Retorn, es calcula el VAN, i s’iguala a zero per així trobar
"r" o Taxa de Retorn. Aquesta "r" ha de llançar uns valors positius i més grans que la "i" del
VAN. En el cas que r> i indica que s’obté una major rendibilitat que el que s’obtindria a
l'invertir els actius en el mercat. Finalment per saber quant temps recuperem la inversió
s’avalua el Payback o termini de recuperació de la inversió.
Es plantegen tres escenaris per tal d’avaluar la viabilitat de la planta, escenari optimista,
escenari normal i escenari pessimista.
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Escenari Normal
Any

0

1

2

3

4

5

-5.295.000,00

-

-

-

-

-

-

1.312.500,00

1.400.000,00

1.487.500,00

1.575.000,00

1.662.500,00

Materia Prima

-

-459.650,00

-367.720,00

-390.702,50

-413.685,00

-436.667,50

Personal

-

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

Electricitat

-

-28.696,46

-22.957,17

-24.391,99

-25.826,81

-27.261,64

Manteniment de
maquinària
Oficina
i
assegurances
Finançament

-

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

148.843,90

334.013,19

397.095,87

460.178,55

523.261,22

44.653,17

100.203,96

119.128,76

138.053,56

156.978,37

Inversió
Cobraments
Pagaments

-

benefici abans
d'impostos
Impostos
Flux de Caixa

-5.295.000,00

342.340,97

768.230,34

913.320,50

1.058.410,66

1.203.500,81

Flux de Caixa
Acumulat

-5.295.000,00

-4.952.659,03

-4.184.428,69

-3.271.108,19

-2.212.697,53

-1.009.196,72

Any

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.662.500,00

Materia Prima

-459.650,00

-459.650,00

-459.650,00

-459.650,00

-436.667,50

Personal

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

Electricitat

-28.696,46

-28.696,46

-28.696,46

-28.696,46

-27.261,64

Manteniment de maquinària

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

Oficina i assegurances

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

Finançament

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

benefici abans d'impostos

586.343,90

586.343,90

586.343,90

586.343,90

523.261,22

Impostos

175.903,17

175.903,17

175.903,17

175.903,17

156.978,37

1.348.590,97

1.348.590,97

1.348.590,97

1.348.590,97

1.203.500,81

339.394,25

1.687.985,22

3.036.576,19

4.385.167,16

5.588.667,97

Inversió
Cobraments
Pagaments

Flux de Caixa
Flux de Caixa Acumulat
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Any

11

12

13

14

15

-

-

-

-

1.575.000,00

1.487.500,00

1.400.000,00

1.312.500,00

1.225.000,00

Materia Prima

-413.685,00

-390.702,50

-367.720,00

-344.737,50

-321.755,00

Personal

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

Electricitat

-25.826,81

-24.391,99

-22.957,17

-21.522,35

-20.087,52

Manteniment de maquinària

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

Oficina i assegurances

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

Finançament

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

benefici abans d'impostos

460.178,55

397.095,87

334.013,19

270.930,52

207.847,84

Impostos

Inversió
Cobraments
Pagaments

138.053,56

119.128,76

100.203,96

81.279,15

62.354,35

Flux de Caixa

1.058.410,66

913.320,50

768.230,34

623.140,18

478.050,03

Flux de Caixa Acumulat

6.647.078,63

7.560.399,13

8.328.629,47

8.951.769,65

9.429.819,68

En aquest cas es pronostica que a l'any 6 les vendes seran del 100%, fins a l’any 10, però a
partir d'aquest any les vendes cauran gradualment cada any en un 5%, ja que per a aquests
anys hi haurà noves plantes de pellets que farà més difícil mantenir-se al mercat.
12,00
10,00
8,00
6,00
Milions €

4,00
2,00
0,00
-2,00 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-4,00
-6,00
-8,00

Interès

Inflació

7,00%

1,50%

Taxa de
Descompte
5,50%

VAN

TIR

4.553.415,58 €

12,45%
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Escenari Optimista
Any
Inversió

0

1

2

3

4

5

-5.295.000,00

-

-

-

-

-

-

1.487.500,00

1.575.000,00

1.662.500,00

1.750.000,00

1.750.000,00

Materia Prima

-

-459.650,00

-413.685,00

-436.667,50

-459.650,00

-459.650,00

Personal

-

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

Electricitat

-

-28.696,46

-25.826,81

-27.261,64

-28.696,46

-28.696,46

-

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

323.843,90

460.178,55

523.261,22

586.343,90

586.343,90

97.153,17

138.053,56

156.978,37

175.903,17

175.903,17

Cobraments
Pagaments

Manteniment
de maquinària
Oficina
i
assegurances
Finançament

-

benefici abans
d'impostos
Impostos
Flux de Caixa

-5.295.000,00

744.840,97

1.058.410,66

1.203.500,81

1.348.590,97

1.348.590,97

Flux de Caixa
Acumulat

-5.295.000,00

-4.550.159,03

-3.491.748,37

-2.288.247,56

-939.656,59

408.934,38

8

9

Any

6

7

10

-

-

-

-

-

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.662.500,00

Materia Prima

-459.650,00

-459.650,00

-459.650,00

-459.650,00

-436.667,50

Personal

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

Electricitat

-28.696,46

-28.696,46

-28.696,46

-28.696,46

-27.261,64

Manteniment de maquinària

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

Oficina i assegurances

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

Finançament

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

benefici abans d'impostos

586.343,90

586.343,90

586.343,90

586.343,90

523.261,22

Impostos

Inversió
Cobraments
Pagaments

175.903,17

175.903,17

175.903,17

175.903,17

156.978,37

Flux de Caixa

1.348.590,97

1.348.590,97

1.348.590,97

1.348.590,97

1.203.500,81

Flux de Caixa Acumulat

1.757.525,35

3.106.116,32

4.454.707,29

5.803.298,26

7.006.799,07
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Any

11

12

13

14

15

-

-

-

-

1.575.000,00

1.487.500,00

1.400.000,00

1.312.500,00

1.225.000,00

Materia Prima

-413.685,00

-390.702,50

-367.720,00

-344.737,50

-321.755,00

Personal

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

Electricitat

-25.826,81

-24.391,99

-22.957,17

-21.522,35

-20.087,52

Manteniment de maquinària

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

Oficina i assegurances

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

Finançament

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

benefici abans d'impostos

460.178,55

397.095,87

334.013,19

270.930,52

207.847,84

Impostos

Inversió
Cobraments
Pagaments

138.053,56

119.128,76

100.203,96

81.279,15

62.354,35

Flux de Caixa

1.058.410,66

913.320,50

768.230,34

623.140,18

478.050,03

Flux de Caixa Acumulat

8.065.209,73

8.978.530,23

9.746.760,57

10.369.900,75

10.847.950,78

En aquest cas hem pronosticat que el 100% de les vendes es produeix l'any 4. En aquest cas les
vendes es mantindran al 100% fins a l'any 10, a partir del qual aniran baixant progressivament
un 10% fins a quedar-se en el 70%.
12,00
10,00
8,00
6,00
Milions €

4,00
2,00
0,00
-2,00 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-4,00
-6,00
-8,00

Interès

Inflació

7,00%

1,50%

Taxa de
Descompte
5,50%

VAN

TIR

Payback aprox.

5.788.018,77 €

21,24%

meitat any 5
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Escenari Pessimista
Any
Inversió

0

1

2

3

4

5

-5.295.000,00

-

-

-

-

-

-

1.137.500,00

1.225.000,00

1.225.000,00

1.312.500,00

1.312.500,00

Materia Prima

-

-459.650,00

-321.755,00

-321.755,00

-344.737,50

-344.737,50

Personal

-

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

Electricitat

-

-28.696,46

-20.087,52

-20.087,52

-21.522,35

-21.522,35

-

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-26.156,10

207.847,84

207.847,84

270.930,52

270.930,52

0,00

62.354,35

62.354,35

81.279,15

81.279,15

-52.312,20
5.347.312,20

478.050,03
4.869.262,17

478.050,03
4.391.212,15

623.140,18
3.768.071,96

623.140,18
3.144.931,78

Cobraments
Pagaments

Manteniment
de
maquinària
Oficina
i
assegurances
Finançament

-

benefici
abans
d'impostos
Impostos
Flux de Caixa
Flux de Caixa
Acumulat

-5.295.000,00
-5.295.000,00

Any

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

Materia Prima

-367.720,00

-367.720,00

-367.720,00

-367.720,00

-367.720,00

Personal

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

Electricitat

-22.957,17

-22.957,17

-22.957,17

-22.957,17

-22.957,17

Manteniment de maquinària

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

Oficina i assegurances

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

Finançament

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

benefici abans d'impostos

334.013,19

334.013,19

334.013,19

334.013,19

334.013,19

Impostos

100.203,96

100.203,96

100.203,96

100.203,96

100.203,96

Flux de Caixa

768.230,34

768.230,34

768.230,34

768.230,34

768.230,34

-2.376.701,43

-1.608.471,09

-840.240,75

-72.010,41

696.219,93

Inversió
Cobraments
Pagaments

Flux de Caixa Acumulat
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Any

11

12

13

14

15

-

-

-

-

1.400.000,00

1.312.500,00

1.225.000,00

1.050.000,00

875.000,00

Materia Prima

-367.720,00

-344.737,50

-321.755,00

-275.790,00

-229.825,00

Personal

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

-203.840,00

Electricitat

-22.957,17

-21.522,35

-20.087,52

-17.217,88

-14.348,23

Manteniment de maquinària

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

-27.000,00

Oficina i assegurances

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

-14.000,00

Finançament

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

-430.469,64

benefici abans d'impostos

334.013,19

270.930,52

207.847,84

81.682,48

-44.482,87

Impostos

100.203,96

81.279,15

62.354,35

24.504,75

0,00

Flux de Caixa

768.230,34

623.140,18

478.050,03

187.869,71

-88.965,74

1.464.450,27

2.087.590,46

2.565.640,49

2.753.510,20

2.664.544,46

Inversió
Cobraments
Pagaments

Flux de Caixa Acumulat

En aquest cas hem pronosticat que el 100% de les vendes no s’aconseguiran, assolint un
màxim d’un 80% que s’aconsegueix l'any 6 i es manté fins a l'any 11 a partir del qual baixa
progressivament fins a un 50% de vendes.
4,00
3,00
2,00
1,00
Milions €

0,00
-1,00 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-2,00
-3,00
-4,00
-5,00
-6,00

Interès
7,00%

Inflació

Taxa de
Descompte
1,50%
5,50%

VAN
23.227,06 €

498

TIR

Payback

7,06% finals any 9

14

15

16

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

PLEC DE CONDICIONS

1

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

Índex
PLEC DE CONDICIONS .................................................................................................................... 7
NORMATIVA APLICABLE ............................................................................................................ 7
Descripció de les obres............................................................................................................ 67
Objecte d'aquest plec.......................................................................................................... 67
Situació de les obres............................................................................................................ 67
Obres que comprèn............................................................................................................. 67
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: MATERIALS ................................................................. 69
Procedència dels materials ................................................................................................. 69
Examen i prova dels materials ............................................................................................ 69
Components de formigons i morters .................................................................................. 70
Acer en rodons per a armadures......................................................................................... 73
Acer en rodons per malles .................................................................................................. 74
Estructura de fusta .............................................................................................................. 75
Coberta ................................................................................................................................ 88
Portes metàl·liques.............................................................................................................. 91
Vidre per a fusteries ............................................................................................................ 91
Enrajolat en lavabos ............................................................................................................ 92
Fustes .................................................................................................................................. 93
Materials les condicions no estan especificades en aquest plec ........................................ 93
Plec de prescripcions tècniques: execució .............................................................................. 95
Replanteig ........................................................................................................................... 95
Aportació d’equips i maquinaria ........................................................................................ 95
Moviment de terres ............................................................................................................ 96
Formigons ............................................................................................................................ 99
3

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

Encofrats i cintres .............................................................................................................. 105
Armadures i malles............................................................................................................ 106
Estructura de fusta ............................................................................................................ 107
Urbanització ...................................................................................................................... 107
Instal·lacions elèctriques ................................................................................................... 116
Execucions generals .......................................................................................................... 116
Assaigs i probes dels materials .......................................................................................... 116
Cas en que els materials no siguin conforme a les especificacions .................................. 116
Ordre dels treballs ............................................................................................................. 117
Plec de prescripcions facultatives ......................................................................................... 119
Obligacions i drets del contractista ................................................................................... 119
Treballs. Materials i Mitjans Auxiliars ............................................................................... 120
Recepció i liquidació .......................................................................................................... 122
Facultats de la Direcció d’Obra ......................................................................................... 124
Plec de prescripcions d’indole econòmica ............................................................................ 127
Base fonamental ............................................................................................................... 127
Preus i revisions................................................................................................................. 130
Valoració i abonament dels treballs .................................................................................. 132
Varis ................................................................................................................................... 134
Plec de prescripcions d’indole legal ...................................................................................... 135
Jurisdicció .......................................................................................................................... 135
Accidents de treball i danys a tercers ............................................................................... 135
Pagaments d’arbitratges ................................................................................................... 136
Causes de rescissió del contracte...................................................................................... 136
Condicions per a l'Obra Civil i Muntatge de línies elèctriques d'Alta Tensió ........................ 139
4

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

Condicions generals. ......................................................................................................... 139
Condicions per a l'obra civil i muntatge de les línies elèctriques d'alta tensió amb
conductors aïllats .............................................................................................................. 145
Condicions per al muntatge de línies elèctriques d'alta tensió amb conductors nus....... 160
Condicions tècniques per a l'obra civil i muntatge de centres de transformació d'interior
prefabricats. .......................................................................................................................... 167
Condicions generals. ......................................................................................................... 167
Condicions tècniques per a l'obra civil i muntatge de centres de transformació d'interior
prefabricats ....................................................................................................................... 174
Condicions generals per a l'execució i muntatge d'instal·lacions elèctriques en baixa tensió
............................................................................................................................................... 187
Condicions Facultatives. .................................................................................................... 187
Condicions econòmiques .................................................................................................. 195
Condicions tècniques per a l'execució i muntatge d'instal·lacions elèctriques en baixa
tensió ................................................................................................................................. 201

5

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

PLEC DE CONDICIONS
NORMATIVA APLICABLE
A més del present Plec de Condicions, seran d'aplicació les normes i disposicions vigents:

ACCESSIBILITAT-BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Llei 20, de 25/11/1991 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1526,
04/12/1991)
DOGC
1527
/
09/12/1991
)
(Correcció
errades:
* Modificació. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de
Benestar Social (DOGC 1926, 27/07/1994) Modifica els articles 18, 19 i 22 de la
Llei.
Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num.
2043,
28/04/1995)
(Correcció errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )
Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.
Decret 318, de 25/07/2006 ; Departament de Benestar i Família (DOGC Num.
4685, 27/07/2006)
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados
y
edificaciones.
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113,
11/05/2007)
Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del
Estado.
Real Decreto 366, de 16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72,
24/03/2007)
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Es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV)
per
a
l'ús
de
persones
amb
mobilitat
reduïda
(PMR)
Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Indústria ( Num. , )
Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Real Decreto 1544, de 23/11/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.
290,
04/12/2007)
(Correccio
errades:
BOE
núm.55
/
04/03/2008
)
* Modificació. Real Decreto 1276, de 16 de septiembre de 2011 ; del Ministerio
de la Presidencia (BOE núm. 224, 17/09/2011)
Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y
criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto
366/2007,
de
16
de
marzo.
Orden PRE 446, de 20/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 48,
25/02/2008)
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de
las
personas
con
discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61,
11/03/2010)
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61,
11/03/2010)
DB-SUA.
Seguretat
d'utilizació
i
accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61,
11/03/2010)
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con
discapacidad
y
de
su
inclusión
social.
Real Decreto Legislativo 1, de 29/11/2013 ; Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (BOE Num. 289, 03/12/2013)

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
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Se establecen las especificaciones técnicas de los equipos terminales telefónicos
adicionales
utilizados
en
el
servicio
final
telefónico.
Real Decreto 1376, de 27/10/1989 ; Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones (BOE Num. 274, 15/11/1989)
Se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio final telefónico
básico
y
de
los
servicios
portadores.
Real Decreto 1912, de 19/12/1997 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 307,
24/12/1997)
Se rectifica la Resolución 19901227 por la que se publican las características de
los accesos a las redes públicas de telecomunicaciones en España.
Resolución, de 08/04/1991 ; Secretaría General de Telecomunicaciones (BOE
Num.
108,
06/05/1991)
(Correccio errades: BOE 147 / 20/06/1991 )
Se establece las especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la
red telefónica conmutada y los requisitos mínimos de conexión de las
instalaciones
privadas
de
abonado.
Real Decreto 2304, de 02/12/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente (BOE Num. 305, 22/12/1994)
Telecomunicaciones
por
cable.
Ley 42, de 22/12/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 306, 23/12/1995)
* Modificación. Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio (BOE num. 139,
08/06/1996)
Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de
Telecomunicaciones
por
Cable.
Real Decreto 2066, de 13/09/1996 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 233,
26/09/1996)
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación.
Real Decreto-Ley 1, de 27/02/1998 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 51,
28/02/1998)
* Modificació. Ley 38, de 05 de noviembre de 1999 ; Jefatura del Estado (BOE
266, 06/11/1999). Modifica l'article 2 a) del Reial decret-llei.
* Modificació apartat 1 article 3. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la Jefatura
del Estado (BOE núm. 114, 10/05/2014)
S'atribueixen a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió diverses funcions
sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis
9
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de
telecomunicacions
a
l'interior
dels
edificis.
Decret 84, de 23/03/1999 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 2859,
31/03/1999)
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia
bàsica
i
altres
serveis
per
cable
en
els
edificis.
Decret 172, de 29/06/1999 ; Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (DOGC Num. 2925, 07/07/1999)
S'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures
comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de
telecomunicacions
per
cable.
Decret 116, de 20/03/2000 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3107,
27/03/2000)
(Correccio errades: DOGC 3124 / 19/04/2000 )
S'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures
comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés a la captació, adaptació i
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades
associats,
procedents
d'emissions
terrestres
i
de
satèl·lit.
Decret 117, de 20/03/2000 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3107,
27/03/2000)
(Correccio errades: DOGC 3145 / 23/05/2000 )
Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres
instal·lacions
de
radiocomunicació.
Decret 148, de 29/05/2001 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3404,
07/06/2001)
Se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de
recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la
televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos
y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de
los
edificios.
Orden ITC 1077, de 06/04/2006 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio
(BOE Num. 88, 13/04/2006)
Se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de instalación y
mantenimiento
de
equipos
y
sistemas
de
telecomunicación
Real Decreto 244, de 05/03/2010 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio
(BOE Num. 72, 24/03/2010)
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Se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y
mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real
Decreto
244/2010,
de
5
de
marzo.
Orden ITC 1142, de 29/04/2010 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio
(BOE Num. 109, 05/05/2010)
Se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior
de
las
edificaciones.
Real Decreto 346, de 11/03/2011 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE
Num.
78,
01/04/2011)
* Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se anula el inciso "debe ser verificado por una entidad que disponga
de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la
edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello" in fine del
párrafo quinto del artículo 9 del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior
de
las
edificaciones.
* Sentencia. Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anula el inciso «en el artículo 3 del Real Decreto-ley
1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicación» incluido en los apartados 2.a) del
artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10
y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10, del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones aprobado por el Real
Decreto
346/2011,
de
11
de
marzo.
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104001sentencia2.
pdf
* Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se anula el inciso "en el artículo 3 del Real-Decreto-ley 1/1998, de 27
de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación" incluido en los apartados 2.a) del artículo 8;
párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo
tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso "a realizar por un
Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación"
de la sección 3 del Anexo IV, todos ellos del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones aprobado por Real Decreto
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346/2011,
de
11
de
marzo
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104001sentencia3.
pdf
Se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo.
Orden CTE 1644, de 10/06/2011 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE Num. 143, 16/06/2011)

NORMATIVA ESPECÍFICA PER

DIPÒSITS

Normativa para el uso provisional de las conducciones de aguas del Estado.
Orden, de 27/05/1975 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 234,
30/09/1975)
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real decreto 140, de 21/02/2003 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 45,
04/03/2003)
* Modificació. Dóna competències en obres que s'hagin de fer en el Ministerio
de Defensa. Real Decreto 1120, de 20 de julio de 2012 ; del Ministerio de la
Presidencia
(BOE
núm.
207,
29/08/2012)
* Modificació. se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Real
Decreto 742, de 27 de Septiembre de 2013 ; del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (BOE núm. 244, 11/09/2013)
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real decreto 140, de 21/02/2003 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 45,
04/03/2003)
* Modificació. Dóna competències en obres que s'hagin de fer en el Ministerio
de Defensa. Real Decreto 1120, de 20 de julio de 2012 ; del Ministerio de la
Presidencia
(BOE
núm.
207,
29/08/2012)
* Modificació. se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Real
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Decreto 742, de 27 de Septiembre de 2013 ; del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (BOE núm. 244, 11/09/2013)
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones
técnicas
complementarias
ICG
01
a
11.
Real Decreto 919, de 28/07/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE
Num.
211,
04/09/2006)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL

URBANISME

Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Llei 20, de 25/11/1991 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1526,
04/12/1991)
(Correccio
errades:
DOGC
1527
/
09/12/1991
)
* Modificació. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de
Benestar Social (DOGC 1926, 27/07/1994) Modifica els articles 18, 19 i 22 de la
Llei.
Reglamento
General
de
Carreteras.
Real Decreto 1812, de 02/09/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio
Ambiente
(BOE
Num.
228,
23/09/1994)
* Modificación. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de
Fomento
(BOE
num.
9,
10/01/1998)
* Modificación. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio de
Fomento
(BOE
num.
102,
29/04/1999)
* Modificación. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, del Ministerio de
Fomento (BOE num. 45, 21/02/2001)
Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num.
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2043,
(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )

28/04/1995)

Reglament
General
de
Carreteres.
Decret 293, de 18/11/2003 ; Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (DOGC Num. 4027, 10/12/2003)
S'aprova
el
Reglament
de
la
Llei
d'urbanisme.
Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num.
4682,
24/07/2006)
(Correccio
errades:
DOGC
4760
/
14/11/2006
)
* Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la
Presidencia (DOGC núm. 5384, 21/05/2009)
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados
y
edificaciones.
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113,
11/05/2007)
Se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad
y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
Orden Fom 3053, de 23/09/2008 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 261,
29/10/2008)
Sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias
Directiva 2008/96/CE, de 19/11/2008 ; Parlamento Europeo y Consejo (BOE
Num. 319, 29/11/2008)
S'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de
reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al
dret
de
reallotjament.
Decret 80, de 19/05/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5384,
21/05/2009)
S'aprova
el
Text
refós
de
la
Llei
de
carreteres
Decret Legislatiu 2, de 25/08/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC
Num.
5452,
27/08/2009)
* Modifica els articles 41, 42, 43, 52,56, 58, 60. Llei 10, de 29 de desembre de
2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures
i
edificis.
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Llei 3, de 18/02/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5584,
10/03/2010)
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61,
11/03/2010)
S'aprova
el
Text
refós
de
la
Llei
d'urbanisme
Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC
Num.
5686,
05/08/2010)
*Modificació. Llei 3, del 22 de febrer de 2012 ; del Departament de la
Presidència
(DOGC
núm.
6077,
29/02/2012)
*Modifica els articles 47 i 97. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del Departament
de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
S'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
Decret 64, de 13/05/2014 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC
Num. 6623, 15/05/2014)

SEGURETAT I HABITABILITAT-INSTAL·LACIONS EN EDIFICACIÓ

INSTAL·LACIONS D'ENERGIA PER AIGUA CALENTA SANITÀRIA
(ACS) SOLAR I FOTOVOLTAICA

Homologación
de
paneles
solares.
Real Decreto 891, de 14/04/1980 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num.
114, 12/05/1980)
Normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de
paneles
solares.
Orden, de 28/07/1980 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 198,
18/08/1980)
-Modifica l'annex. Orden ITC 71, de 22 de enero de 2007 ; del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 23, 26/01/2007)
-S'amplia el plaç. Orden ITC 2761, de 26 de septiembre de 2008 del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 239, 03/10/2008)
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-Es modifica l'annex. Orden IET 401, de 28 de febrero de 2012 del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo (BOE núm. 53, 02/03/2012)
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574,
16/02/2006)
(Correccio
errades:
DOGC
4678
/
18/07/2006
)
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ;
del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al
decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética
de
los
edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89,
13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )

INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ D'AIGUA

S'aprova
el
Reglament
de
serveis
públics
de
sanejament
Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894,
29/05/2003)
(Correccio errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 )
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574,
16/02/2006)
(Correccio
errades:
DOGC
4678
/
18/07/2006
)
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ;
del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al
decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
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INSTAL·LACIONS
TÈRMIQUES

DE

CALEFACCIÓ-INSTAL·LACIONS

Autorització per a la utilització d'equips de climatització per cicle d'absorció.
Resolució, de 06/05/1994 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num.
1911, 20/06/1994)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas 92-42-CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas
nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos,
modificada
por
la
Directiva
93-68-CEE,
del
Consejo.
Real Decreto 275, de 24/02/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num.
73,
27/03/1995)
BOE
125
/
26/05/1995
)
(Correccio
errades:
* Modificació. Suprimeix article 5, el punt 2b de l'annex IV i l'annex V ;
incorpora article 9. Real Decreto 1369, de 19 d'octubre del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)
Procediment d'actuació de les empreses instal.ladores-mantenidores, de les
entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal.lacions regulades pel
Reglament d'instal.lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves
instruccions
tècniques
complementàries
(ITE).
Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC
Num. 2886, 11/05/1999)
Normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción por
medio de fluidos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
Orden, de 10/02/1983 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 39,
15/02/1983)
* Complementa el l'Ordre. Real Decreto 363 de 22 de febrer de 1984, del
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 48, 25/02/1984)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 865, de 04/07/2003 ; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE
Num. 171, 18/07/2003)
S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de
la
legionel·losi.
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Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 4185,
29/07/2004)
Se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
Real Decreto 1027, de 20/07/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.
207,
29/08/2007)
(Correccio
errades:
BOE
núm.
51
/
28/02/2008
)
* Modificació. Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre del Ministerio de la
Presidencia
(BOE
núm.298
,
11/12/2009)
* Modificació. Real Decreto 249, de 5 de marzo del 2010 ; del Ministerio de la
Presidencia
(BOE
núm.
67,
18/03/2010)
* Modificació. Real Decreto 238, de 5 de abril del 2013 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 89, 13/04/2013)
Que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en
els
edificis
a
Catalunya
Instrucció 4, de 27/02/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Aprova els models normalitzats d'impresos per a la tramitació administrativa de
les
instal·lacions
tèrmiques
en
els
edificis
Instrucció 5, de 25/03/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
De modificació i refosa de la Instrucció 14/2001 DGCSI sobre procediment
administratiu per a la posada en servei provisional par a proves de les
instal·lacions
tèrmiques
en
els
edificis.
Instrucció 7, de 13/05/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo
(BOE
Num.
31,
05/02/2009)
(Correccio
errades:
BOE
núm.
260
/
28/10/2009
)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado
por
Real
Decreto
1027/2007,
de
20
de
julio.
Real Decreto 1826, de 27/11/2009 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.
298,
11/12/2009)
(Correccio errades: BOE núm.38 , BOE núm. 127 / 12/02/2010 )
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética
de
los
edificios.
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Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89,
13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )
Se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007,
de
20
de
julio.
Real Decreto 238, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89,
13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm.213 / 05/09/2013 )

INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA

Sujeción a normas técnicas de las griferías sanitarias para utilizar en locales de
higiene corporal, cocinas, lavaderos y su homologación por el Ministerio de
Industria
y
Energía.
Real Decreto 358, de 23/01/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num.
70,
22/03/1985)
* Normas técnicas sobre exigencias, métodos y condiciones de ensayo para la
homologación de la grifería sanitaria a utilizar en locales de higiene corporal,
cocinas y lavaderos, destinada al comercio interior. Orden de 15 de abril de 1985
(BOE num. 95, 20/04/1985) * Certificación de conformidad a normas como
alternativa a la homologación. Orden de 12 de junio de 1989 (BOE num. 161,
07/07/1989)
Aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal,
cocinas
y
lavaderos.
Orden, de 14/05/1986 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 159,
04/07/1986)
* Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación.
Orden de 14 de enero de 1991 (BOE num. 26, 30/01/1991)
* Derogació parcial, només per als vàters ceràmics de la norma UNE 67001:88
* Deroga parcial per als lavabos, bidets, lavabos col·lectius i urinaris murals
ceràmics de la norma UNE 67 001:2008. Real Decreto 1220, de 17 de julio de
2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 187,
04/08/2009)
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 865, de 04/07/2003 ; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE
Num. 171, 18/07/2003)
S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de
la
legionel·losi.
Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 4185,
29/07/2004)

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ

Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal.lacions
elèctriques.
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num.
932,
28/12/1987)
Ordre, de 2 de febrero de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC
1267, 14/03/1990) Es regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta
tensió en les instal.lacions privades.
Se dictan exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado
en
determinados
límites
de
tensión.
Real Decreto 7, de 08/01/1988 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num.
12,
14/01/1988)
* Derogación de varias disposiciones. Real Decreto 1505/1990, de 23 de
noviembre
(BOE
num.
285,
28/11/1990)
* Modificación. Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero (BOE num. 53,
03/03/1995) (C.E. - BOE num. 69, 22/03/1995)
Se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados, bajo
canales
protectores
de
plástico.
Resolución, de 18/01/1988 ; Dirección General de Innovación Industrial y
Tecnología (BOE Num. 43, 19/02/1988)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries
d'obres
i
construccions
a
línies
elèctriques.
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num.
1075, 30/11/1988)
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Se aprueba el Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias.
Real Decreto 138, de 27/01/1989 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la
Secretaria
del
Gobierno
(BOE
Num.
34,
09/02/1989)
(Correccio errades: BOE 51 / 01/03/1989 )
Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels
reglaments electrotècnics per a alta tensió a les instal.lacions privades.
Ordre, de 02/02/1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1267,
14/03/1990)
S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament
electrotècnic per a baixa tensión capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues
elèctriques
en
els
edificis.
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num.
1691, 08/01/1993)
Desarrolla y complementa el Real Decreto 7-19890108, sobre exigencias de
seguridad
del
material
eléctrico.
Orden, de 06/06/1989 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 148,
21/06/1989)
* Actualización del apartado b) del Anexo II de la Orden. Resolución de 20 de
marzo de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 84,
06/04/1996)
Se actualiza el anexo I de la Resolución de la Dirección General de Calidad y
Seguridad Industrial de 24 de octubre de 1995, y el anexo II de la Orden del
Ministerio
de
Industria
y
Energía
de
6
junio
de
1989
Resolución, de 11/06/1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 166,
13/07/1998)
Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310,
27/12/2000)
(Correccio
errades:
BOE
62
/
13/03/2001
)
* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre,
del Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004)
* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005).
* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre
fomento
de
la
cogeneración
(BOE
núm.
114,
12/05/2007)
21

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010,
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010)
modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 295, 18/11/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica
connectades
a
la
xarxa
elèctrica.
Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC
Num.
3544,
02/01/2002)
(Correccio errades: DOGC 3548 / 08/01/2002 )
Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)
Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE
Num.
224,
18/09/2002)
* Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament
electrotècnic per a baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ;
Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 26/08/2004)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Se regula el etiquetado energético de las lámparas de uso doméstico.
Real Decreto 284, de 22/02/1999 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 53,
03/03/1999)
Sobre procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnico
per
a
Baixa
Tensió
(REBT).
Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , )
Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en fase de tramitació en la
data
d'entrada
en
vigor
del
REBT.
Instrucció 4, de 09/03/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , )
Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió classe B i classe A.
Instrucció 6, de 01/07/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , )
Es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament
electrotècnic
per
a
baixa
tensió.
Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num.
4205,
26/08/2004)
Modificació. Decret 74, de 27 de març de 2007 ; del Departament d'Economia i
Finances
(DOGC.
núm.
4852,
29/03/2007)
* Modifica l'article 13. Decret 106, de 6 de maig de 2008 ; del Departament de
la Presidencia (DOGC núm. 5131, 15/05/2008)
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Modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas
reglamentarias
del
mercado
eléctrico
Real Decreto 2351, de 23/12/2004 ; Ministerio de Indústria, Turismo y
Comercio
(BOE
Num.
309,
24/12/2004)
(Correccio errades: BOE 314 ; Real Decreto 2351 / 30/12/2004 )
S'aproven els Procediments de la Operació 3.1. «Programación de la
Generación» y 3.2 «Resolución de Restricciones Técnicas», per a la seva
adaptació al Real Decreto 2351/2004, de 23 de desembre.
Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico
Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
(BOE
Num.
306,
23/12/2005)
(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574,
16/02/2006)
DOGC
4678
/
18/07/2006
)
(Correccio
errades:
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ;
del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
DB
SI:
Seguretat
en
cas
d'incendi
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)
S'aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars relatives a les
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç (exp. EE-104/01).
Resolució ECF 4548, de 29/12/2006 ; Departament d'Economia i Finances
(DOGC Num. 6426, 22/02/2007)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al
decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Garantia
i
qualitat
del
subministrament
elèctric.
Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5288,
31/12/2008)
(Correccio errades: DOGC núm. 5307 / 29/01/2009 )
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética
de
los
edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89,
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13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )
Sector
eléctrico.
Ley 24, de 26/12/2013 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 310, 27/12/2013)

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Determinación de los diámetros de las mangueras contra incendios y sus racores
de
conexión.
Real Decreto 824, de 26/03/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 104,
01/05/1982)
Aplicación ITC-MIE-AP5 del Reglament d'Aparells a Pressió sobre extintors.
Ordre, de 25/05/1983 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 335,
08/06/1983)
Se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
(RIPCI).
Real Decreto 1942, de 05/11/1993 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE
Num.
298,
14/12/1993)
BOE
109
/
07/05/1994
)
(Correccio
errades:
* Modificació. Orden, de 16 de abril de 1998 ; Ministerio de Industria y Energía
(BOE 101, 28/04/1998) Modifica l'annex de l'apèndix 1 i les taules I i II de
l'apèndix
2
del
Reglament.
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo.
Orden, de 16/04/1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 101,
28/04/1998)
Se admite la marca de la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) como marca de conformidad a normas que cumple las exigencias del
artículo 2 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios,
aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.
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Resolución, de 07/05/1999 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 157,
02/07/1999)
Se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales
(RSCIEI).
Real Decreto 2267, de 03/12/2004 ; Ministerio de Indústria, Turismo y
Comercio
(BOE
Num.
303,
17/12/2004)
(Correccio
errades:
BOE
55
/
05/03/2005
)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
DB
SI:
Seguretat
en
cas
d'incendi
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)
Se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
Real Decreto 110, de 02/01/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 37,
12/02/2008)
Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo
(BOE
Num.
31,
05/02/2009)
(Correccio
errades:
BOE
núm.
260
/
28/10/2009
)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures
i
edificis.
Llei 3, de 18/02/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5584,
10/03/2010)
S'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de
seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).
Ordre INT 322, de 11/10/2012 ; Departament d'Interior (DOGC Num. 6240,
25/12/2010)
S'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de
Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
Ordre INT 323, de 11/10/2012 ; Departament d'Interior (DOGC Num. 6240,
25/12/2010)
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S'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i
seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis.
Ordre INT 324, de 11/10/2012 ; Departament d'Interior (DOGC Num. 6240,
25/12/2010)
Se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al
fuego
Real Decreto 842, de 31/10/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 281,
23/11/2013)

SEGURETAT
I
CONSTRUCTIVES

HABITABILITAT-MATERIALS

I

SOLUCIONS

ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ

Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a
l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis
d'habitatges.
Ordre, de 18/01/1994 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(DOGC Num. 1852, 28/01/1994)
Se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y
Edificación
(NCSR-02).
Real Decreto 997, de 27/09/2002 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 244,
11/10/2002)
DB
SE-AE:
Accions
en
l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)

ACER ESTRUCTURAL
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DB
SE-AE:
Accions
en
l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)
DB
SE:
Seguretat
Estructural
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)
DB
SE-A:
Acer
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)
Se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE) [Entrada en vigor el
23/12/2011]
Real Decreto 751, de 27/05/2011 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 149,
23/06/2011)
(Correccio errades: núm. 150 / 23/06/2012 )

AÏLLAMENT TÈRMIC-LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA

Normas para la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes
en
edificación.
Orden, de 08/05/1984 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 113, 11/05/1984)
(Correccio
errades:
BOE
167
/
13/07/1984
)
* Anula disposición 6ª. Orden de 31 de julio de 1987, del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE num. 222,
16/09/1987)
* Modificación. Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE num. 53, 03/03/1989)
Control
de
qualitat
dels
poliuretans
produïts
in
situ.
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(DOGC Num. 2267, 11/10/1996)
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574,
16/02/2006)
DOGC
4678
/
18/07/2006
)
(Correccio
errades:
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ;
del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
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Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al
decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética
de
los
edificios.
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 89,
13/04/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )
Se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo.
Orden FOM 1635, de 10/09/2013 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 219,
12/09/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 268 / 08/11/2013 )

AÏLLAMENT ACÚSTIC-PROTECCIÓ DEL SOROLL

Se aclaran y corrigen diversos aspectos de la Norma Básica de la Edificación
NBE-CA-82 "Condiciones acústicas en los edificios". Pasa a denominarse NBECA-88. [Queda derogada pel DB-HR, però es pot aplicar fins el 25/10/2008 en
que
serà
obligatori
el
DB-HR]
Orden, de 29/09/1988 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num.
242, 08/10/1988)
Llei
de
protecció
contra
la
contaminació
acústica.
Llei 16, de 28/06/2002 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3675,
11/07/2002)
Ley
del
Ruido
Ley 37, de 17/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 276, 18/11/2003)
Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la
evaluación
y
gestión
del
ruido
ambiental.
Real Decreto 1513, de 16/12/2005 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.
301,
17/12/2005)
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Modificació de l'article 3 i l'annex III. Real Decreto 1367, de 19 de octubre de
2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574,
16/02/2006)
(Correccio
errades:
DOGC
4678
/
18/07/2006
)
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ;
del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Real Decreto 1367, de 19/10/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.
254,
23/10/2007)
* Modificació de la taula A de l'annex II. Real Decreto 1038, de 6 de julio de
2012 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 178, 26/07/2012)
Se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código
Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371, de 19/10/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.
254,
23/10/2007)
(Correccio
errades:
BOE
núm.
304
/
20/2//20/1
)
*Ampliació de la obligatorietat. Real Decreto 1675, de 17 de octubre de 2008 ;
del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 252, 18/102/2008)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al
decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba
el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que
se
aprueba
el
Código
Técnico
de
la
Edificación.
Real Decreto 1675, de 17/10/2008 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 252,
18/10/2008)
*Modificación. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de
Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)
S'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació
acústica,
i
se
n'adapten
els
annexos.
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Decret 176, de 10/11/2009 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC
Num.
5506,
16/11/2009)
(Correccio errades: DOGC núm. 5758 / 18/11/2010 )

FÀBRIQUES DE PEDRA, MAÓ I FORMIGÓ

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

FORMIGONS I MORTERS

Armaduras
activas
de
acero
para
hormigón
pretensado.
Real Decreto 2365, de 20/11/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE
Num.
305,
21/12/1985)
-199403-004 C; Certificació de conformitat a normes com a alternativa a
l'homologació.
Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE
Num.
265,
04/11/1988)
* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006
(BOE num. 298, 14/12/2006) Modifica les referències a normes UNE.
* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE
núm. 21 25/01/1989)
Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11,
13/01/1999)
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de
Fomento (BOE num. 150, 24/06/1999)
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Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del
marcado
CE
relativo
a
los
cementos
comunes.
Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 87,
11/04/2001)
Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de
hormigón
estructural.
Resolución, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154,
28/06/2001)
Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón
estructural.
Resolución, de 05/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154,
28/06/2001)
Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de
Hormigón
Estructural.
Resolución, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298,
13/12/2001)
Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la
homologación de las armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 69,
22/03/1994)
Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de
julio de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca
«CV» para cementos, concedida por Aidico entidad de certificación a los efectos
de
la
instrucción
de
hormigón
estructural.
Resolución, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197,
18/08/2003)
Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos
de
la
instrucción
de
hormigón
estructural.
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239,
06/10/2003)
Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para
hormigón a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239,
06/10/2003)
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Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a
los
efectos
de
la
instrucción
de
hormigón
estructural.
Resolución, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118,
18/05/2005)
Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 1972:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución
de
cualquier
tipo
de
cemento.
Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE Num. 135, 07/06/2006)
DB
SE-AE:
Accions
en
l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)
DB
SE-F:
Fàbrica
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)
DB
SE-C:
Fonaments
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)
Se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
Real Decreto 956, de 06/06/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148,
19/06/2008)
(Correccio errades: BOE núm. 220 / 11/09/2008 )
Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor
01/12/2008. En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix
que la EHE-08 "no será de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o
de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o encargo, en otros
casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos
derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las
obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada
en
vigor".]
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.
203,
22/08/2008)
(Correccio
errades:
BOE
núm.
309
/
24/12/2008
)
Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo
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del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio

FUSTA

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II.
Hormigones y morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar.
CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO V.
Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO
VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y
vidriería.
CAPITULO
IX.
Mediciones
y
valoraciones.
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152,
13/06/1973)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPL "Revestimientos de
Paramentos:
Ligeros".
Orden, de 28/05/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 149 y 155,
22/06/1974)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCM "Fachadas. Carpintería de:
Madera".
Orden, de 23/11/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 287 y 293,
30/11/1974)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPM "Particiones. Puertas de:
Madera".
Orden, de 28/01/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 29,34,
03/02/1975)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PMM "Particiones. Mamparas de:
Madera".
Orden, de 16/07/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 172,178,
19/07/1975)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EME "Estructuras de Madera:
Encofrados".
Orden, de 27/09/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 238,244,
04/10/1975)
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Tratamientos
protectores
de
la
madera.
Orden, de 14/12/1974 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 249, 16/10/1976)
Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976)
-197701-002 C; Ampliación de las Normas de calidad.
Amplía puntos de inspección habilitados para importación de parquet-mosaico.
Resolución, de 10/01/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 13,
15/01/1977)
Complementa las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Resolución, de 28/02/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 58,
09/03/1977)
Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977)
Amplia puntos de inspección habilitados para importación de parqué-mosaico.
Resolución, de 02/12/1977 ; Ministerio de Política Arancelaria e Importación
(BOE Num. 300, 16/12/1977)
Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros contrachapados.
Real Decreto 1848, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE
Num. 181, 30/07/1979)
Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros de partículas.
Real Decreto 1932, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE
Num. 189, 08/08/1979)
Establecimiento de la Marca de Calidad para el parqué-mosaico de madera.
Real Decreto 1951, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE
Num. 192, 11/08/1979)
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR para asumir funciones de certificación en el ámbito de los
transformados industriales de la madera y corcho: Madera maciza, carpintería de
huecos
y
recubrimientos,
productos
protectores
y
corcho.
Resolución, de 22/12/1987 ; Dirección General de Innovación Industrial y
Tecnología (BOE Num. 23, 27/01/1988)
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR para asumir funciones de certificación en el ámbito de los
transformados industriales de la madera y corcho: Tableros de madera o corcho
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y
muebles
de
cocina.
Resolución, de 22/12/1987 ; Dirección General de Innovación Industrial y
Tecnología (BOE Num. 23, 27/01/1988)
Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
clasificación
de
madera
sin
transformar.
Directiva 68/89/CEE, de 23/01/1968 ; Consejo CEE (DOCE-L Num. 32,
06/02/1968)
Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción
con arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo
en lo que concierne a las vigas y los pilares compuestos a base de madera.
Decisión 1999/92/CE, de 25/01/1999 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 29,
03/02/1999)
Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción
con arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo
en lo que concierne a los kits de construcción de edificios prefabricados de
estructura
de
madera
y
de
troncos.
Decisión 1999/455/CE, de 22/06/1999 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 178,
14/07/1999)
Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción
con arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del
Consejo, en lo que se refiere concierne a paneles prefabricados portantes de
caras de madera tensada y a paneles compuestos ligeros autoportantes.
Decisión 2000/447/CE, de 13/06/2000 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 180,
19/07/2000)
-200108-001 P; Modifica la Decisió.
Se adapta al progreso técnico por séptima vez el anexo I de la Directiva
76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la
comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos
(creosota).
Directiva 2001/90/CE, de 26/10/2001 ; Comisión (DOCE-L Num. 283,
27/10/2001)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR "Revestimientos de Suelos y
escaleras:
piezas
Rígidas".
Orden, de 15/02/1984 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num.
51, 29/02/1984)
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Se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el
que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias
y
preparados
peligrosos.
Orden PRE 2666, de 25/10/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 261,
31/10/2002)
DB
SE-AE:
Accions
en
l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)
DB
SE-M:
Fusta
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)
Modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que
se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o
tóxicas
para
la
reproducción,
sustancias
c/m/r).
Orden PRE 985, de 11/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 91,
16/04/2007)
Modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que
se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y
preparados
peligrosos
(compuestos
de
arsénico).
Orden PRE 2772, de 25/09/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 232,
27/09/2007)
Se incluye la sustancia activa creosota, en el anexo I del Real Decreto
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para
el
registro,
autorización
y
comercialización
de
biocidas.
Orden PRE 928, de 03/05/2012 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 107,
04/05/2012)

GALVANITZATS

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos
diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.
Real Decreto 2531, de 18/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE
Num.
3,
03/01/1986)
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* Modificación del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de
Industria y Energía (BOE num. 24, 28/01/1999)
Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y
220 mm y sus perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de
fluidos, aplicaciones mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en negro como
galvanizado.
Real Decreto 2704, de 27/12/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE
Num.
56,
06/03/1986)
(Correccio
errades:
BOE
57
/
-1/57/BOE
)
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació.
Se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del Real
Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, referentes a las especificaciones
técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas
y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales
férreos.
Orden, de 13/01/1999 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 24,
28/01/1999)

GUIXOS I ESCAIOLES

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPG "Revestimientos de
Paramentos:
Guarnecidos
y
enlucidos".
Orden, de 25/04/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 113, 11/05/1974)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PTP "Particiones. Tabiques de:
Placas
y
paneles".
Orden, de 14/03/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 76,82,
29/03/1975)
Disposiciones reguladoras del Sello INCE para yesos, escayolas, sus
prefabricados
y
productos
afines.
Resolución, de 12/09/1986 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Dirección General de Arquitectura y Edificación (BOE Num. 241, 08/10/1986)
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR para asumir funciones de certificación en el ámbito de los yesos y
escayolas de construcción, sus prefabricados y productos afines.
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Resolución, de 06/07/1989 ; Dirección General de Política Tecnológica (BOE
Num. 195, 16/08/1989)
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR para asumir funciones de normalización en el ámbito de los yesos y los
productos
de
yeso.
Resolución, de 22/11/1990 ; Dirección General de Política Tecnológica (BOE
Num. 313, 31/12/1990)
Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa a la
homologación, para yesos
y escayolas para la construcción.
Orden, de 14/01/1991 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 26,
30/01/1991)
Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo
Reglamento 305, de 09/03/2011 ; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L
Num.
88,
04/04/2011)
* Modificació annex III. Reglamento Delegado UE nº 574, de 21 de febrero de
2014 ; del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 159, 28/05/2014)
* Modificació annex V. Reglamento Delegado UE nº 568, de 18 de febrero de
2014 ; del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 157, 27/05/2014)

PROTECCIÓ D'HUMITATS

DB
HS
:
Salubritat
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)

PAVIMENTS

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II.
Hormigones y morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar.
CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO V.
Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO
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VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y
vidriería.
CAPITULO
IX.
Mediciones
y
valoraciones.
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152,
13/06/1973)
Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976)
-197701-002 C; Ampliación de las Normas de calidad.
Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.
Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977)
Amplia puntos de inspección habilitados para importación de parqué-mosaico.
Resolución, de 02/12/1977 ; Ministerio de Política Arancelaria e Importación
(BOE Num. 300, 16/12/1977)
Establecimiento de la Marca de Calidad para el parqué-mosaico de madera.
Real Decreto 1951, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE
Num. 192, 11/08/1979)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR "Revestimientos de Suelos y
escaleras:
piezas
Rígidas".
Orden, de 15/02/1984 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num.
51, 29/02/1984)

CARPINTERIA I BARANES

DB
SE-AE:
Accions
en
l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)
DB-SUA.
Seguretat
d'utilizació
i
accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61,
11/03/2010)

VIDRE

39

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II.
Hormigones y morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar.
CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO V.
Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO
VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y
vidriería.
CAPITULO
IX.
Mediciones
y
valoraciones.
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152,
13/06/1973)

TEMES GENERALS

CONTROL DE QUALITAT

Control
de
qualitat
de
l'edificació.
Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres
Públiques
(DOGC
Num.
1086,
28/12/1988)
(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )
Control
de
qualitat
dels
materials
i
unitats
d'obra.
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428,
25/04/1984)
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21
de març de 1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984)
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE
Num.
32,
06/02/1996)
(Correccio
errades:
BOE
57
/
06/03/1996
)
-199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real
Decreto.
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010)
Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de
qualitat
de
l'edificació.
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Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(DOGC Num. 2226, 05/07/1996)
Control
de
qualitat
dels
poliuretans
produïts
in
situ.
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(DOGC Num. 2267, 11/10/1996)
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les
dades referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements
resistents.
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(DOGC Num. 2374, 18/04/1997)
Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11,
13/01/1999)
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de
Fomento (BOE num. 150, 24/06/1999)
Código
Técnico
de
la
Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)
BOE
núm.
22
/
25/01/2008
)
(Correccio
errades:
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la
Presidencia
(BOE
núm.
254,
23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de
Vivienda
(BOE
núm.
99,
23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de
Vivienda
(BOE
núm.
61,
11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ;
del
Ministerio
de
Vivienda
(BOE
núm.
97,
22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la
definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de
uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado
Código
;
(BOE
núm.
184,
30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de
2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).
Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor
01/12/2008. En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix
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que la EHE-08 "no será de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o
de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o encargo, en otros
casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos
derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las
obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada
en
vigor".]
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.
203,
22/08/2008)
(Correccio
errades:
BOE
núm.
309
/
24/12/2008
)
Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo
del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto
1371/2007,
de
19
de
octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99,
23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo
Reglamento 305, de 09/03/2011 ; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L
Num.
88,
04/04/2011)
* Modificació annex III. Reglamento Delegado UE nº 574, de 21 de febrero de
2014 ; del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 159, 28/05/2014)
* Modificació annex V. Reglamento Delegado UE nº 568, de 18 de febrero de
2014 ; del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 157, 27/05/2014)

MAQUINÀRIA D'OBRA

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre
aparatos
elevadores
y
de
manejo
mecánico.
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num.
121, 20/05/1988)
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire
libre.
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Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52,
01/03/2002)
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006)
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para
obras
u
otras
aplicaciones.
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num.
170,
17/07/2003)
(Correccio
errades:
BOE
20
/
23/01/2004
)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE
Num.
170,
17/07/2003)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del
Reglament d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre
desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció
General de Seguretat Industrial, del Departament d'Indústria i Energia
( Num. , )
Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.
246, 11/10/2008)

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971)
(Correccio
errades:
BOE
160
/
06/07/1971
)
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* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176,
24/07/1971)
Certificado
final
de
Dirección
de
obras.
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972)
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la
dirección de obras de edificación y cédula de habitabilidad.
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
(BOE Num. 33, 07/02/1985)
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a
que se refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado
(BOE Num. 227, 21/09/2000)
Medidas
Fiscales,
Administrativas
y
del
Orden
Social.
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001)
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del
Estado (BOE num. 289, 03/12/2003)
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de
acompañamiento" a la Ley de presupuestos para el año 2003.
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002)
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )
Ley
de
Ordenación
de
la
Edificación
(LOE).
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999)
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional
segunda sobre la obligatoriedad de las garantías por daños materiales
ocasionados
por
vicios
y
defectos
en
la
construcción.
200112-020 P; Conté l'article 82 que afegeix un nou epígraf dins l'apartat a) del
núm. 1 de l'article 3 de la LOE, epígraf a.4). Facilitació per a l'accés dels serveis
postals, mitjançant la dotació de les instal·lacions apropiades per al lliurament
dels enviaments postals, segons disposa la seva normativa específica.
-200009-005 P; Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de
las garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado
(BOE
núm.
308,
23/12/2009)
* Modificació articles 2 i 3. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del
Estado
(BOE
núm.
153,
27/06/2013)
* Afegeix disposició adicional vuitena. Instalació d'infraestructures de xarxa o
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estacions radioelèctriques en edificacions de domini privat. Ley 9, de 9 de mayo
de 2014 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 114, 10/05/2014)
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574,
16/02/2006)
(Correccio
errades:
DOGC
4678
/
18/07/2006
)
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ;
del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Código
Técnico
de
la
Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)
(Correccio
errades:
BOE
núm.
22
/
25/01/2008
)
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la
Presidencia
(BOE
núm.
254,
23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de
Vivienda
(BOE
núm.
99,
23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de
Vivienda
(BOE
núm.
61,
11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ;
del
Ministerio
de
Vivienda
(BOE
núm.
97,
22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la
definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de
uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado
Código
;
(BOE
núm.
184,
30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de
2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al
decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto
1371/2007,
de
19
de
octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99,
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23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de
las
personas
con
discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61,
11/03/2010)

RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ

Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904,
06/03/1994)
Catàleg
de
residus
de
Catalunya
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166,
09/02/1996)
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient
(DOGC num. 2865, 12/04/1999)
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE
Num.
43,
19/02/2002)
(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574,
16/02/2006)
(Correccio
errades:
DOGC
4678
/
18/07/2006
)
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ;
del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis
declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el
Decret
226/2006,
de
23
de
maig.
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924,
12/07/2007)
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* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de
la Presidència (DOGC núm. 5533, 24/12/2009)
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38,
13/02/2008)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al
decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la
disposició
del
rebuig
dels
residus.
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175,
17/07/2008)
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la
Presidència (DOGC núm. 6094, 23/03/2012)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC
Num.
5430,
28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una
disposició final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la
Presidència
(DOGC
núm.
6035,
30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de
gener de 2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511,
30/01/2014)
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
[ENTRA
EN
VIGOR
el
06/08/2010]
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC
Num. 5664, 06/07/2010)
Residuos
y
suelos
contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del
Estado
(BOE
núm.
108,
05/05/2012)
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado
(BOE
núm.
305,
20/12/2012)
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* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE
núm. 140, 12/06/2013)

SEGURETAT I SALUT

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries
d'obres
i
construccions
a
línies
elèctriques.
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num.
1075, 30/11/1988)
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria
de
los
equipos
de
protección
individual.
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la
Secretaría
del
Gobierno
(BOE
Num.
311,
28/12/1992)
(Correccio
errades:
BOE
42
/
24/02/1993
)
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía
(BOE 130, 01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la
Presidencia
(BOE
57,
08/03/1995)
*
Correcció
d'errades:
BOE
69
/
22/03/1995)
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE
129, 28/05/1996) Informació complementària del Reial decret.
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y
Energía (BOE 56, 06/03/1997)
Prevención
de
riesgos
laborales.
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298,
13/12/2003) De reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43,
s'afegeixen
noves
disposicions
addicionals.
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313,
31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la
Llei.
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* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado
(BOE núm. 308, 23/12/2009)
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE
Num.
27,
31/01/1997)
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de
Trabajo
y
Asuntos
Sociales
(BOE
num.
104,
01/05/1998)
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de
Trabajo
y
Asuntos
Sociales
(BOE
num.
127,
29/05/2006)
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de
2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la
Presidencia
(BOE
núm.
57,
07/03/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de
Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE Num. 97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE Num. 97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE
Num.
97,
23/04/1997)
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del
Ministerio
de
la
Presidencia
(BOE
274,
13/11/2004)
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a
agentes
cancerígenos
durante
el
trabajo.
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124,
24/05/1997)
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto
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349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82,
(05/04/2003)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores
de
equipos
de
protección
individual.
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140,
12/06/1997)
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por
los
trabajadores
de
los
equipos
de
trabajo.
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.
188,
07/08/1997)
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la
salud
de
los
trabajadores
en
las
actividades
mineras.
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE
Num. 240, 07/10/1997)
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas
de
trabajo
temporal.
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE Num. 47, 24/02/1999)
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104,
01/05/2001)
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores
frente
al
riesgo
eléctrico.
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148,
21/06/2001)
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire
libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52,
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01/03/2002)
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.
256,
25/10/1997)
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre
de 2004 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de
Trabajo
y
Asuntos
Sociales
(BOE
num.
127,
29/05/2006)
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real
Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
(BOE
núm.
204,
25/08/2007)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de
Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27,
31/01/2004)
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8
«Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido
en
nitrógeno».
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio
(BOE Num. 256, 23/10/2004)
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas.
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE
Num.
265,
05/11/2005)
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 73, 26/03/2009)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados
con
la
exposición
al
ruido.
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60,
11/03/2006)
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )
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Código
Técnico
de
la
Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006)
(Correccio
errades:
BOE
núm.
22
/
25/01/2008
)
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la
Presidencia
(BOE
núm.
254,
23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de
Vivienda
(BOE
núm.
99,
23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de
Vivienda
(BOE
núm.
61,
11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ;
del
Ministerio
de
Vivienda
(BOE
núm.
97,
22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la
definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de
uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado
Código
;
(BOE
núm.
184,
30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de
2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de
exposición
al
amianto.
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86,
11/04/2006)
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la
Inspecció
de
Treball
i
Seguretat
Social.
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC
Num.
4641,
25/05/2006)
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de
Trabajo
y
Asuntos
Sociales
(BOE
núm.
204,
25/08/2007)
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de
Trabajo
e
Inmigración
(BOE
núm.
63,
14/03/2009)
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado
(BOE
núm.
308,
23/12/2009)
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* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de
Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al
decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto
1371/2007,
de
19
de
octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99,
23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio,
mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento
general
de
normas
básicas
de
seguridad
minera.
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE
Num.
146,
17/06/2009)
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 183, 29/07/2010)
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball
amb
amiant
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC
Num.
5430,
28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una
disposició final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la
Presidència
(DOGC
núm.
6035,
30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de
gener de 2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511,
30/01/2014)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE
Num.
99,
24/04/2010)
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )
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S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
[ENTRA
EN
VIGOR
el
06/08/2010]
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC
Num. 5664, 06/07/2010)
Registre
de
delegats
i
delegades
de
prevenció
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764,
26/11/2010)
(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc
d'exposició
a
l'amiant.
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009)
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge
de cobertes de fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa
de mostres, a la possibilitat de remetre's a plans aprovats anteriorment i als
treballadors
autònoms
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010)
Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball
amb risc per amiant en les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010)
Residuos
y
suelos
contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del
Estado
(BOE
núm.
108,
05/05/2012)
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado
(BOE
núm.
305,
20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE
núm. 140, 12/06/2013)
Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción
Resolución, de 28/02/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE
Num. 64, 15/03/2012)
Se registra y publica el acta de constitución formal de la Comisión Paritaria del
Convenio general del sector de la construcción, así como la cuota empresarial a
la
Fundación
Laboral
de
la
Construcción.
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Resolución, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE
Num. 65, 15/03/2012)
Se registra y publica el Acta de modificación del V Convenio colectivo General
del
Sector
de
la
Construcción.
Resolución, de 04/02/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE
Num.
41,
16/02/2013)
201307-002 C; Se registra y publica el Acta sobre clasificación profesional del
V Convenio colectivo general del sector de la construcción.
Se registra y publica el Acta sobre clasificación profesional del V Convenio
colectivo
general
del
sector
de
la
construcción.
Resolución, de 25/06/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE
Num. 164, 10/07/2013)
Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos
laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento
de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de
riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del
sector
de
la
construcción.
Resolución, de 08/11/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE
Num.
280,
22/11/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 28 / 01/02/2014 )

URBANITZACIÓ

CARRETERES

PG-4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras".
Orden, de 02/07/1976 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 162, 175,
07/07/1976)
* Modificación; pasa a denominarse PG-4. Orden de 21 de enero de 1988, del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núms. 29 y 51, 03 y
29/02/1988)
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Se aprueba la Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los
esfuerzos dinámicos de las sobrecargas en los tramos de hormigón armado.
Orden, de 17/07/1956 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 234, 240,
21/08/1956)
(Correccio errades: BOE 251 / 07/09/1956 )
Instrucción de la Dirección General de Carreteras 7.1-IC sobre "plantaciones en
las
zonas
de
servidumbres
de
carreteras".
Orden, de 21/03/1963 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num.
84, 08/04/1963)
Instrucción
4.1-IC
"Obras
pequeñas
de
fábrica".
Orden, de 08/07/1964 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 15,
01/18/1965)
Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1-IC "Drenaje".
Orden, de 21/06/1965 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 223,
17/09/1965)
Instrucción 8.3.IC "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de
obras
fijas
en
obras
fuera
de
poblado".
Orden, de 31/08/1987 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num.
224, 18/09/1987)
Reglamento
General
de
Carreteras.
Real Decreto 1812, de 02/09/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio
Ambiente
(BOE
Num.
228,
23/09/1994)
* Modificación. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de
Fomento
(BOE
num.
9,
10/01/1998)
* Modificación. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio de
Fomento
(BOE
num.
102,
29/04/1999)
* Modificación. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, del Ministerio de
Fomento (BOE num. 45, 21/02/2001)
Se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la
construcción
de
instalaciones
de
servicios.
Orden, de 16/12/1997 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 21, 24/01/1998)
(Correccio
errades:
BOE
44
/
20/02/1998
)
* Modificació del punt 3 de l'Ordre. Orden de 13 septiembre 2001, del
Ministerio
de
Fomento
(BOE
num.
231,
26/09/2001)
* Modificació. Orden FOM 392, del Ministerio de Fomento de 2006.(BOE núm.
42,
18/02/2006)
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* Modificació. Orden FOM 1740, del Ministerio de Fomento, de 2006. (BOE
núm. 134, 06/06/2006)
Se aprueba la Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instrucción de Carreteras.
Orden, de 27/12/1999 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 28, 02/02/2000)
* Modificació. Orden, de 13 de septiembre de 2001 ; Ministerio de Fomento
(BOE 231, 26/09/2001) Modifica els punts 1.2 i 3.2.2, i l'Annex de la Norma.
Se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel.
Orden, de 02/08/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 190, 09/08/2001)
Orden Circular 10/2002 Secciones de firme y capas estructurales de firmes
Orden Circular 10, de 30/09/2002 ; Ministerio de Fomento ( Num. , 30/09/2002)
Se aprueba la Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" de la Instrucción de
carreteras
Orden FOM/3459, de 28/11/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 297,
12/12/2003)
Se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la instrucción de carreteras.
Orden FOM/3460, de 28/11/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 297,
12/12/2003)
Reglament
General
de
Carreteres.
Decret 293, de 18/11/2003 ; Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (DOGC Num. 4027, 10/12/2003)
Se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/891, de 01/03/2004 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 83,
06/04/2004)
Se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad
y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
Orden Fom 3053, de 23/09/2008 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 261,
29/10/2008)
Sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias
Directiva 2008/96/CE, de 19/11/2008 ; Parlamento Europeo y Consejo (BOE
Num. 319, 29/11/2008)
S'aprova
el
Text
refós
de
la
Llei
de
carreteres
Decret Legislatiu 2, de 25/08/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC
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Num.
5452,
27/08/2009)
* Modifica els articles 41, 42, 43, 52,56, 58, 60. Llei 10, de 29 de desembre de
2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
Se aprueba la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de
puentes
de
carretera
(IAP-11).
Orden FOM 2842, de 29/09/2011 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 254,
21/10/2011)
Se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
Orden FOM 534, de 20/03/2014 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 83,
07/04/2014)

ENLLUMENAT PÚBLIC

Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
Llei 6, de 31/05/2001 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3407,
12/06/2001)
* Modifica l'article 3, 8 i disposició transitoria primera. Llei 9, de 29 de
desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035,
30/12/2011)
Aprova la Instrucció interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament
electrotècnic per a baixa tensió, relativa a instal.lacions d'enllumenat públic.
Resolució, de 17/05/1989 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num.
1151, 05/06/1989)
Se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA07
Real Decreto 1890, de 14/11/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE Num. 279, 19/11/2008)

XARXA PÚBLICA D'ABASTIMENT D'AIGUA
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Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de
agua y creación de una "Comisión permanente para Tuberias de Abastecimiento
de
Agua
y
Saneamiento
de
Poblaciones".
Orden, de 28/07/1974 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 236,
02/10/1974)
(Correccio errades: BOE 260 / 30/10/1974 )
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar
entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel
subsòl.
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num.
1606,
12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real decreto 140, de 21/02/2003 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 45,
04/03/2003)
* Modificació. Dóna competències en obres que s'hagin de fer en el Ministerio
de Defensa. Real Decreto 1120, de 20 de julio de 2012 ; del Ministerio de la
Presidencia
(BOE
núm.
207,
29/08/2012)
* Modificació. se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Real
Decreto 742, de 27 de Septiembre de 2013 ; del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (BOE núm. 244, 11/09/2013)

XARXA PÚBLICA D'ELECTRICITAT

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas
y
centros
de
transformación.
Real Decreto 3275, de 12/11/1982 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE
Num.
288,
01/12/1982)
(Correccio errades: BOE 15 / 18/01/1983 )
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar
entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel
subsòl.
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num.
1606,
12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)
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S'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de
distribució
elèctrica
soterrada.
Ordre TIC/341, de 22/07/2003 ; Departament Treball, Indústria, Comerç i
Turisme (DOGC Num. 3937, 31/07/2003)
S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics
que
discorren
pel
subsòl.
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782,
11/08/1993)
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament
d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997)
Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de
Telecomunicaciones
por
Cable.
Real Decreto 2066, de 13/09/1996 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 233,
26/09/1996)
Regulació de la instal·lació de xarxes públiques de telecomunicacions en el
domini
públic
viari
i
ferroviari.
Decret 357, de 07/11/2000 ; Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (DOGC Num. 3265, 14/11/2000)
Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310,
27/12/2000)
(Correccio
errades:
BOE
62
/
13/03/2001
)
* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre,
del Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004)
* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005).
* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre
fomento
de
la
cogeneración
(BOE
núm.
114,
12/05/2007)
* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010,
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010)
modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 295, 18/11/2011)
Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres
instal·lacions
de
radiocomunicació.
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Decret 148, de 29/05/2001 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3404,
07/06/2001)
Ley
del
Sector
Ferroviario
Ley 39, de 17/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 276, 18/11/2003)
* Desenvolupa els articles 29.2, 33.1 i 2 i 35.3. ORDEN/FOM/897, de 7 d'abril,
del
Ministerio
de
Fomento
(BOE
núm
85,
09/04/2005)
* Es fixen les quanties dels cànons ferroviaris establerts en els articles 74 i 75 de
la Llei39/2003. ORDEN/FOM/898, de 8 d'abril, del Ministerio de Fomento
(BOE
núm
85,
09/04/2005)
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado
(BOE núm. 308, 23/12/2009)
Se
aprueba
el
Reglamento
del
Sector
Ferroviario.
Real Decreto 2387, de 30/12/2004 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 315,
31/12/2004)
* Modifica l'apartat 4 de l'article 34 sobre distancies de les vies als edificis.
ORDEN/FOM/2230, de 6 de julio de 2005, del Ministerio de Fomento (BOE
núm.
165
12/07/2005)
* Modifica els articles 27.2, 35.2, 63.2 i 63.3. Real Decreto 810/2007, de 22 de
junio de 2007, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 162 07/07/2007)
* Modificació. Real Decreto 100, de 5 de febreo de 2010; del Miinisterio de
Fomento (BOE núm. 58, 08/03/2010)
Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico
Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
(BOE
Num.
306,
23/12/2005)
(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )
Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de
control, aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl
Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC
Num. 2341, 28/02/1997)
Ferroviària
Llei 4, de 31/03/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4611,
10/04/2006)
* Modifica els articles 36, 38, 63, 64, 65, 66, 67. Llei 10, de 29 de desembre de
2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
Garantia
i
qualitat
del
subministrament
elèctric.
Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5288,
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31/12/2008)
(Correccio errades: DOGC núm. 5307 / 29/01/2009 )
Sector
eléctrico.
Ley 24, de 26/12/2013 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 310, 27/12/2013)
Telecomunicaciones.
Ley 9, de 09/05/2014 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 114, 10/05/2014)
(Correccio errades: BOE núm. 120 / 17/05/2014 )
Se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. [entrada en vigor 09/12/2014 +
disp.adicional
primera]
Real Decreto 337, de 09/05/2014 ; Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(BOE Num. 139, 09/06/2014)

XARXA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONS

Se rectifica la Resolución 19901227 por la que se publican las características de
los accesos a las redes públicas de telecomunicaciones en España.
Resolución, de 08/04/1991 ; Secretaría General de Telecomunicaciones (BOE
Num.
108,
06/05/1991)
(Correccio errades: BOE 147 / 20/06/1991 )
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar
entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel
subsòl.
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num.
1606,
12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)
S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics
que
discorren
pel
subsòl.
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782,
11/08/1993)
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament
d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997)
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Se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios
de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los
usuarios.
Real Decreto 424, de 15/04/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE
Num.
102,
29/04/2005)
Modificació. Real decreto 1494, de 12 de noviembre de 2007 ; del Ministerio de
la
Presidencia
(BOE
num.
279,
21/11/2007)
Modificació. Orden ITC 110, de 28 de enero de 2009 ; del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 29, 03/02/2009)
Modificació. Real Decreto 329, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 83, 06/04/2009)
Modificación. Real Decreto 899, de 22 de mayo, de 2009 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 131, 30/05/2009)
Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de
control, aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl
Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC
Num. 2341, 28/02/1997)
Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público
radioeléctrico.
Real Decreto 863, de 23/05/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE Num. 138, 07/06/2008)
Se determinan los requisitos y las especificaciones técnicas que resultan
necesarios para el desarrollo del capítulo II del título V del reglamento sobre las
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el
servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto
424/2005,
de
15
de
abril.
Orden ITC 110, de 28/01/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE
Num.
29,
03/02/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 35 / 20/2//10/0 )
Se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios
de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los
usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, y el
Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes
y numeración, aprobado por Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre.
Real Decreto 329, de 13/03/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE Num. 83, 06/04/2009)
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XARXA PÚBLICA DE GAS

Reglamento general del servicio público de gases combustibles.
Decreto 2913, de 26/10/1973 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 279,
21/11/1973)
* Complementación artículo 27. Decreto 1091/1975, de 24 de abril (BOE num.
121, 21/05/1975)
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones
MIG.
Orden, de 18/11/1974 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 292, 06/12/1974)
(Correccio
errades:
BOE
39
/
14/02/1975
)
* Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE num. 267, 08/11/1983)
(C.E.
BOE
num.
175,
23/07/1984)
* Modificación. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE num. 175, 23/07/1984)
* Modificación de la ITC-MIG-5.1. Orden de 9 de marzo de 1994 (BOE num.
68,
21/03/1994)
* Modificación de las ITC MIG-R.7.1 y MIG-R.7.2. Orden de 29 de mayo de
1998, del Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 139, 11/06/1998)
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar
entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel
subsòl.
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num.
1606,
12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)
S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics
que
discorren
pel
subsòl.
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782,
11/08/1993)
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament
d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997)
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones
técnicas
complementarias
ICG
01
a
11.
Real Decreto 919, de 28/07/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE
Num.
211,
04/09/2006)
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* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de
control, aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl
Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC
Num. 2341, 28/02/1997)

XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
poblaciones.
Orden, de 15/09/1986 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num.
228, 23/09/1986)
S'aprova
el
Reglament
de
serveis
públics
de
sanejament
Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894,
29/05/2003)
(Correccio errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 )
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al
decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , )

I tota la disposició legal vigent durant l'obra projectada.
Serà responsabilitat del contractista conèixer-les i complir-les sense poder al·legar en cap
cas que no s'hagi fet comunicació explícita.
Les normes del present Plec prevaldran sobre les figurades en les Normes esmentades.
En cas de dualitat tindrà valor preferent, en cada cas, la més restrictiva a judici de la Direcció
d'obra.
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Descripció de les obres
Objecte d'aquest plec
L'objecte d'aquest plec és definir les obres, fixar les prescripcions tècniques de lliurament dels
materials i de la seva execució, mesurament i abonament, així com les prescripcions generals
que han de regir en l'execució de les obres del “PROJECTE DE IMPLANTACIÓ D'UNA
PLANTA DE PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ, PALLARS SOBIRÀ.”
Situació de les obres
La instal·lació industrial es situarà a les parcel·les 7, 8, 10, 12, 34 i 208 del Polígon 2 del TM de
Llavorsí.
Obres que comprèn
El Projecte engloba les obres necessàries per a l'execució de la instal·lació industrial,
comprenent:

• Nau de producció i oficines
• Nau magatzem
• Instal·lació elèctrica en Alta Tensió i Centre Transformador
• Instal·lació elèctrica en Baixa Tensió
• Instal·lació Contra incendis
• urbanització
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: MATERIALS
Procedència dels materials
En els annexos a la Memòria i articles que segueixen s'indica la procedència dels materials.
Aquesta procedència es dóna d'orientació per el Contractista, qui no està obligat a
utilitzar-la.
La seva utilització no alliberarà, en cap cas, al Contractista de l'obligació que els materials
compleixin les condicions que s'especifiquen en aquest Plec, condicions que hauran de
comprovar sempre mitjançant els assajos corresponents.
L'Administració no assumeix la responsabilitat d'assegurar que el Contractista trobi, en els
llocs de procedència indicats, els materials adequats en quantitat suficient per a les obres, en
el moment de l'execució.
Els materials procediran, exclusivament, dels llocs, fàbriques o marques proposades pel
Contractista i que hagin estat prèviament aprovades per la Direcció d’Obra, segons es defineix
en el present Plec.

Examen i prova dels materials
Presentació prèvia de mostres
No es procedirà a realitzar la recollida ni ús de cap classe de materials, sense que
prèviament s'hagin presentat pel contractista les mostres adequades perquè puguin ser
examinades i acceptades, prèvia realització, si s'escau, de les proves i assajos en els termes i
formes prescrits en aquest Plec, o que, si no, pugui decidir la Direcció d'Obra.

Assajos
Les proves i assajos ordenats es duran a terme sota el control de la Direcció d'Obra, o
persona en qui aquesta delegui.
S'utilitzaran per als assajos les normes que en els diversos articles d'aquest Plec es fixen.
El nombre d'assaigs a realitzar serà fixat per la Direcció d'Obra.

Despeses dels assajos
Totes les despeses de proves i assajos no inclosos en Pressupost, necessaris per definir les
qualitats dels materials d'aquest Plec seran de compte del Contractista i es consideren inclosos
en els preus de les unitats d'obra.
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Components de formigons i morters
Àrids
Els àrids a emprar en els formigons seran productes obtinguts per la classificació de sorres i
graves existents en jaciments naturals, roques prou triturades, barreges d'ambdós materials o
altres productes que, per la seva naturalesa, resistència i grandària compleixin les condicions
exigides en aquest article. En tot cas el àrid es compondrà d'elements nets, sòlids, resistents,
d'uniformitat raonable, sense excés de peces planes, allargades, toves o fàcilment
desintegrables, pols, brutícia argila o altres matèries estranyes.
Els àrids es designaran per la seva grandària mínim "d" i màxim "D" en mm, d’acord amb la
següent expressió: àrid d / D.
En el cas que el fabricant tingui Certificat de Qualitat emès per Organisme Autoritzat o
administració competent d'acord amb la norma UNE 83001:2000, amb la norma UNE
146121:2000 o amb la norma UNE-EN 12620:2003 o Marcat CE de conformitat la Directiva
89/106/CEE, no serà necessari realitzar un control de qualitat dels àrids. En cas contrari es
realitzarà el següent control.

1.1.1.1. Condicions fisicoquímiques:
La quantitat de substàncies perjudicials que poden presentar els àrids no xcedirà dels
límits indicats en la següent taula. Aquests assaigs es realitzaran amb una periodicitat
semestral excepte l'anàlisi de matèria orgànica i de equivalent de sorra, que tindran una
periodicitat setmanal.
Substancies perjudicials

Quantitat màxima en % del peso
Àrid fi

Àrid gruixut

Terroses de argila UNE 7133:58

100

25

Partícules toves UNE 7134:58

-----

500

Partícules de baix pes específic UNE-EN 1744-1:99

50

100

Compostos de sofre UNE EN 1744-1:99

100

100

Sulfats solubles en àcids UNE EN 1744-1:99

80

80

Clorurs UNE EN 1744-1:99

HA
=
HP = 0.03
mes clar

Matèria orgànica UNE EN 1744-1:99

70

0.05

HA
=
HP = 0.03
-----

0.05
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Classe I, IIa o IIb =75
Resta = 80

Equivalent d’arena UNE-EN 933-8:2000

-----

1.1.1.2. Condicions físico-mecàniques:
Els àrids compliran les limitacions de la taula i s'assajaran com mínim un cop l’any.
Condicions
Friabilitat de la arena UNE 83115:
Resistència
al
desgast
(Desgast
UNE EN 1097-2:99

dels

Àngels)

Absorció d’Aigua UNE EN 1097-6:2001

Àrid fi
<= 40
-----

Àrid gruixut
----<= 40

<= 5%

<= 5%

1.1.1.3. Granulometria i forma de l'àrid
La quantitat de fins que passen pel tamís 0.063 UNE EN 933-2:96, expressada en
percentatge del pes total de la mostra, no excedirà dels valors indicats en la taula 4 de la
norma UNE 146121:2000, aquesta anàlisi es realitzarà setmanalment.
La corba granulomètrica de l'àrid fi haurà d'estar compresa dins del fus definit en la
següent taula, aquest assaig es realitzarà semestralment.

Límits

Material retingut en % en pes
4 mm

2 mm

1 mm

0,5 mm

0,25 mm

0,125 mm

0,063 mm

Superior

0

4

16

40

70

82

(1)

Inferior

20

38

60

82

94

100

100

(1) Aquest valor serà el que correspongui d'acord amb la taula 4 de la norma UNE
146121:2000.

La forma de l'àrid gruixut s'expressarà mitjançant el seu coeficient de forma o bé
mitjançant el seu índex de llenques, havent de complir almenys les prescripcions relatives a un
dels dos, tots dos assaigs es realitzaran com a mínim un cop l'any.
El coeficient de forma de l'àrid gruixut determinat d'acord amb el mètode d’assaig indicat
en la norma UNE-EN 933-4:2000, no ha de ser inferior a 0.20. L'índex de lloses determinat
d'acord amb el mètode d'assaig indicat en la norma UNE EN 933 - 3:97, ha de ser inferior a 35.
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Aigua
L'aigua emprada per a la fabricació del formigó ha de complir les especificacions
contingudes en la taula següent. Els assajos necessaris per garantir aquestes condicions es
duran a terme com a mínim un cop l'any.
Condicions
Exponent de hidrogen pH UNE 7234:71
Sulfats UNE 7131:58
Ió clorur UNE 7178:60

Valor
>= 5
<= 1 g/l
HP
<=
1
g/l
HA <= 3 g/l HM <= 3 g/l

Hidrats de carboni UNE 7132:58
Substancies orgàniques solubles en èter UNE 7235:71
Substancies dissoltes UNE 7130:58

No presencia
<= 15 g/l
<= 15 g/l

La presa de mostres per a la realització dels assajos es realitzarà segons la norma UNE
7236:71.

Additius
Els additius no estaran en una proporció superior al 5% del pes de ciment.
En els formigons armats no es poden utilitzar com additius el clorur de calci ni en general
productes en la composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics
que puguin ocasionar o afavorir la corrosió de les armadures.
En els documents d'origen, figurarà la designació de l'additiu d'acord amb que indica la
norma UNE EN 934-2:2002, així com el certificat de garantia del fabricant que les
característiques i especialment el comportament de l'additiu, agregat en les proporcions i
condicions previstes, són tals que produeix la funció principal desitjada sense pertorbar
excessivament les restants característiques del formigó, ni presentar perill per a les
armadures.
El fabricant subministrarà l'additiu correctament etiquetat, segons la norma UNE-EN 9346:2001.

Addicions
No s'empraran addicions en la fabricació del formigó.
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Ciment
El ciment a emprar en el present projecte, sigui quina sigui la unitat d’obra en què s'utilitzi,
ha de complir amb les especificacions del Plec RC-03 de Prescripcions Tècniques Generals per a
la Recepció de ciments.
El tipus de ciment a emprar serà l'especificat en les normes UNE 80301:96 i UNE 80307:96
corresponents a les classes resistents 32.5 o superiors i segons el tipus de formigó indicat en la
taula.
Tipo de formigó
Formigó en massa

Formigó armat

Tipus de ciment
ciments comuns
ciments per a usos
especials
ciments comunes

En qualsevol cas el ciment ha de ser tal que el formigó o morter que amb ell es
fabriqui, tingui a l’abast les resistències exigides en el present projecte.
El ciment ha de tenir Certificat de Qualitat de Producte en vigor, emès per organisme
autoritzat o autoritat competent, conforme la norma UNE-EN 197- 1:2000.
El contractista ha de posar en coneixement de la Direcció d'Obra amb antelació
d'almenys una (1) setmana, la denominació, tipus, classe i característica especial que es vagi a
emprar, i/o quan pretengui efectuar qualsevol canvi de denominació, tipus, classe i/o
característica especial.
El cost d'adquisició del ciment, el seu transport, càrrega i descàrrega, ensitjat, ocupació,
manipulació i posada en obra es considera inclòs en cadascuna de les unitats d'obra en que
s'empri, com formigons, morters, etc., pel que no és d'abonament com a unitat independent.

Acer en rodons per a armadures
L'acer a emprar en rodons per a armadures serà del tipus B-500-SD, s'ajustarà a la següent
sèrie: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40 mm i complirà les prescripcions contingudes en la
Instrucció per al formigó estructural EHE RD 2661/1998 de 11 de Desembre i en la norma UNE
36065 EX del 2000.
El fabricant posseirà Certificat d'Homologació de Adherència conforme la norma UNE
36740:98.
En el cas que el fabricant tingui Certificat de Qualitat emès per Organisme Autoritzat o
administració competent d'acord amb la norma UNE 36065 EX no cal realitzar un control de
qualitat de l'armat. En cas contrari es realitzarà control aquí exposat per diàmetre empleat i
cada 20t d'acer, d'acord aquesta norma.
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Característiques geomètriques:
-Dos verificacions geomètriques consistents en la comprovació dels límits del certificat
específic d'adherència i en la correcta identificació segons el codi indicat en l'informe tècnic
UNE-EN 681-1:96 / A1: 99/A3: 2006. A més les corrugues compliran les següents
especificacions: β1 <= 75 º, β2> = 45 º, β1 - β2> = 10 º.
-Dues comprovacions de la secció equivalent, acceptant com a vàlid una diferència de secció
de + - 4,5%.
Doblegat - Desdoblegat:
Es realitzaran dos assaigs de doblegat-desdoblegat, conforme la norma UNE 36065
comprovant que no hi ha esquerdes després de realitzar l'assaig.

EX,

Característiques mecàniques:
Per cada diàmetre de barres emprat en l'obra es realitzaran dos assaigs de característiques
mecàniques on:
- El límit elàstic acord amb la norma UNE 7174-1:92 serà major o igual de 500 Mpa.
- La càrrega de ruptura acord amb la norma UNE 7174-1:92 serà major o igual de 575 Mpa.
- L'allargament de ruptura serà no menor del 16%.
- La relació entre el límit elàstic real i el nominal serà major de 1,15.
- La relació entre la càrrega de trencament i el límit elàstic serà major de 1,35.

Acer en rodons per malles
L'acer a emprar en les malles serà del tipus B-500-T i complirà les prescripcions
contingudes en la Instrucció per al formigó estructural EHE RD 2661/1998 de 11 de Desembre i
en la norma UNE 36099:96.
El fabricant posseirà Certificat d'Homologació de Adherència conforme la norma UNE
36740:98.
En el cas que el fabricant tingui Certificat de Qualitat emès per Organisme Autoritzat o
administració competent d'acord amb la norma UNE 36099:96 no serà necessari realitzar un
control de qualitat de les malles. En cas contrari es realitzarà el control aquí exposat per tipus
de malla emprada i cada 20t d'acer, conforme la dita norma.
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Característiques geomètriques:
-Dos verificacions geomètriques consistents en la comprovació dels límits del certificat
específic d'adherència i en la correcta identificació segons el codi indicat en l'informe tècnic
UNE 36811:98.
-Dos comprovacions de la secció equivalent, acceptant com a vàlid un diferència de secció de +
- 4,5%.
-Es realitzaran dos assaigs de doblegat-desdoblegat, conforme la norma UNE 36065 EX,
comprovant que no hi ha esquerdes després de realitzar l'assaig.
Característiques mecàniques:
Per cada diàmetre de barres emprat en l'obra es realitzaran dos assaigs de característiques
mecàniques on:
- El límit elàstic acord amb la norma UNE 7174-1:92 serà major o igual de 500 Mpa.
- La càrrega de ruptura acord amb la norma UNE 7174-1:92 serà major o igual de 550 Mpa.
- L'allargament de ruptura estarà comprès entre el 8 i el 20%.
- La relació entre el límit elàstic real i el nominal serà major de 1,03.
- Arrencament del nus conforme la norma UNE EN 15630-2, serà no menor de la següent
expressió: 150 x la secció nominal de la barra.

Estructura de fusta
Característiques tecnològiques de la fusta
Avet (Picea abies o Abies alba):
Es tracta d'una fusta de color que varia entre el blanc groguenc i el groc vermellós, sense
diferenciació entre la fusta d'albura i la de duramen. Els anells de creixement són visibles.
Presenta fibra recta i de gra fi. La fusta és mitjanament nerviosa. I la densitat està
compresa entre 440 i 480 Kg/m3.
Cèdula d'assecat recomanada: n º 11 del CTBA.
Es rebutjaran les peces que presentin atacs de fongs cromògens.
La fusta de duramen és no impregnable i la d'albeca és poc impregnable.
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En qualsevol cas, per als elements estructurals, es prescriu:
•

Fusta que no presenti cap defecte de cremada, atac de insectes (es poden
admetre certes picades negres), ni de fongs (emblaviment o putrefacció).

•

Serrada amb arestes vives i perpendiculars entre si.

•

Els nusos estaran sans i adherits, no agrupats i amb un diàmetre màxim de 40
mm.

•

Es poden admetre esquerdes superficials en els extrems.

•

La densitat mínima, amb una humitat del 20%, sobrepassarà els 450 Kg/m3.

•

La humitat mitjana d'una peça ha d'estar en els nivells esmentats amb
anterioritat, almenys
fins a una profunditat de 20 mm.

Fusta serrada
La fusta utilitzada per a la fabricació d'elements estructurals ha de procedir de boscos
gestionats de manera sostenible i tractats mitjançant una silvicultura racional, amb una
qualitat mínima de classe resistent C14 i amb un grau d'humitat entre el 12 i el 15%, d'acord
amb les Normatives Europees, respectant en tot moment les exigències d'aquestes Normatives
pel que fa a Medi Ambient.
Es prescriu, com a mínim, fusta serrada de coníferes amb classe de servei C- 14, els valors
característics són els següents:
C14
Propiedades resistentes (N/mm2)
Flexión (fm,k)
Tracción paralela (ft,0,k)
Tracción perpendicular (ft,90,k)
Compresión paralela (fc,0,k)
Compresión perpendicular (fc,90,k)
Cortante (fv,k)
Propiedades de rigidez (KN/mm2)
Módulo de elasticidad paralelo medio (E0,medio)
Módulo de elasticidad paralelo 5º percentil (E0,k)
Módulo de elasticidad perpendicular medio (E90,medio)
Módulo de cortante medio (G)
Densidad (Kg/m3)
Densidad característica (〉k)
Densidad media (〉medio)

76

14
8
0,4
16
2,0
3,0
7
4,7
0,23
0,44
290
350
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Fusta laminada encolada
Depenent del tipus de fusta utilitzada en l'execució de la fusta laminada encolada es pot
obtenir fusta laminada homogènia o combinada. S'anomena homogènia quan totes les làmines
són de la mateixa classe resistent de fusta serrada i s'anomena combinada quan, per a la
constitució de la meitat central del cantell de les peces sotmeses a flexió, es recorre a l'ús de
fusta de la categoria immediatament inferior a la de la fusta de les làmines extremes. Es
consideren làmines extremes a les situades a les vores superior i inferior de la secció
transversal amb 1/6 del cantell a banda i banda (amb almenys dues làmines). Els elements així
obtinguts s'assimilen, des del punt de vista de qualitat tecnològica, a fustes de la mateixa
categoria que les emprades en la fabricació dels quarts exteriors de la peça.

1.1.1.4. Classe resistent
Es prescriu que la classe resistent a utilitzar serà, com a mínim, GL24h, els
característics són els següents:

valors

Propiedades resistentes(N/mm2)
Flexión (fm,k)

24

Tracción paralela (ft,0,k)

16,5

Tracción perpendicular (ft,90,k)

0,4

Compresión paralela (fc,0,k)

24

Compresión perpendicular (fc,90,k)

2,7

Cortante (fv,k)

2,7

Propiedades de rigidez (N/mm2)
Módulo de elasticidad paralelo medio (E0,medio)

11600

Módulo de elasticidad paralelo 5º percentil (E0,k)

9400

Módulo de elasticidad perpendicular medio (E90,medio)

390

Módulo de cortante medio (G)

720

Densidad (Kg/m3)
Densidad característica (〉 k)

320

Densidad media (〉 medio)

380

La classe resistent de la fusta serrada de la qual s'obtenen les làmines per a la
elaboració de la fusta laminada, segons la classificació visual de la mateixa, han de ser les
següents:
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Clase resistente

GL24 h

MLE homogénea

C24

MLE combinada externas/internas

C30/C24

Els valors característics de la fusta serrada de la qual s'obtenen les làmines són els
següents:
C24
Propiedades resistentes (N/mm2)
Flexión (fm,k)

24

Tracción paralela (ft,0,k)

14

Tracción perpendicular (ft,90,k)

0,4

Compresión paralela (fc,0,k)

21

Compresión perpendicular (fc,90,k)

5,3

Cortante (fv,k)

2,5

Propiedades de rigidez (KN/mm2)
Módulo de elasticidad paralelo medio (E0,medio)

11

Módulo de elasticidad paralelo 5º percentil (E0,k)

7,4

Módulo de elasticidad perpendicular medio (E90,medio)

0,37

Módulo de cortante medio (G)

0,69

Densidad (Kg/m3)
Densidad característica (〉k)

350

Densidad media (〉medio)

420

Contingut d’humitat
La humitat mitjana d'una peça ha d'estar entre el 8 i el 16% i, en tot cas, convé seguir les
recomanacions del fabricant de les coles.
Durant l'encolat, entre dues làmines contigües, no deu haver-hi una diferència d'humitat
major del 4%.
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Gruix de làmina
Els valors màxims de les làmines no han de sobrepassar les següents dimensions:
•

L'amplada de les làmines no serà en cap cas superior a 21 cm.

•

L'espessor de les làmines serà, com a màxim, de 33 mm en cas d’utilitzar fusta
tractada en profunditat.

•

L'espessor de les làmines serà, com a màxim, de 45 mm en cas d’utilitzar fusta
sense tractar.

•

L'àrea de la secció recta de les taules no ultrapassarà els 70 cm2 en el cas
d'utilitzar làmines de 33 mm de gruix.

•

L'àrea de la secció recta de les taules no ultrapassarà els 100 cm2 al cas
d'utilitzar làmines de 45 mm de gruix.

En el cas de peces corbes, el gruix màxim de les làmines dependrà de les especificacions de
la dimensió de làmina, del radi de curvatura i de l'espècie utilitzada.
El gruix d'acabat no ha de superar el valor següent, segons la norma UNE-EN 386:
t
≤
(R/250)
·
(1
+
(fk
1/80))
on,
t:
gruix
de
làmina
R:
radi
de
curvatura
f k, 1:valor característic de la resistència a flexió dels empalmes en testa (Mpa)

Coles
El requisit que han de complir les coles és permetre la realització d'assemblatges de
resistència i durabilitat suficient per assegurar el funcionament complet de l’estructura durant
tota la vida prevista per a la seva utilització.
S'utilitzen coles termoenduribles, que tenen un molt limitat temps de vida, per la qual cosa
s'han de formular moments abans de la seva aplicació, barrejant la resina amb l'enduridor, les
càrregues i els dissolvents necessaris.
L'enduriment es produeix per la policondensació de les resines en reaccionar amb un
enduridor. Perquè es produeixi la policondensació hi ha un excés de formaldehid, el que
provoca que després del forjat hagi una emissió contínua de producte que no ha reaccionat.
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En l'encolat de les taules s'utilitzaran coles del tipus resorcina, actualment les més
emprades en la fabricació de peces de fusta laminada.
Les coles seran de tipus resorcina-fenol amb certificats d’homologació:
•

CTBA (Fusteria n º 42.51.64.4c del 7/06/1.989)

•

AFNOR-NF b 54.154 encolat tipus 4

•

Institut OTTO GRAF DIN 68.705 encolat tipus 4

•

BS 1203 I BS 1204 - encolat WBP

La cola es realitza mitjançant la combinació de Cascosinol 1771 amb enduridor 2520,
obtenint una cola resistent a l'aigua i a l’ intempèrie. Les proporcions de la barreja són de 100
parts per pes de Cascosinol 1771 i 15 parts per pes d’ enduridor 2520.
Condicions de treball de les resorcinas:
•

Temperatura
mínima
d'utilització:
Temperatura
ambient:
18
a
Humitat de la fusta: de 8 a 15%

•

Fórmules
de
les
mescles
adhesives:
En pes: Adhesiu 100 parts +
enduridor 25 parts.
En volum: Adhesiu 100 parts + enduridor 20 parts.

•

Durada
màxima
a
20
º
a 25 º C: 1 hora

de
C:

la

Gramatge per una cara: 300 a 600 g/m2

•

Temps
Obert:
5
Tancat: 50 a 80 minuts.

20
temps
º
C:

mínim:
hores.

•

Pressió
d'ajust
Fusta / fusta: 7 a 14 bar.

•

Temps d'utilització de la barreja adhesiva:

80

C
C

d'acoblament:
minuts.

a

Pressió
d'ajust
Fusta
/
fusta
a
20
Fusta / fusta a 40 º C: 4 hores.

º
º

mescla:
hores

2

•

•

15
25

en

16

premsa:
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Temperatura de la mescla (º C)

15

20

25

30

Temps de utilització (h)

3

2

1

5

•

Temps d'acoblament obert: Normalment entre 15 i 20 minuts,
en funció de la temperatura del taller, disminuint el temps a
mesura que augmenta la temperatura.

•

Temps d'acoblament tancat (sense pressió): Entre 0.5 i 1.3 h

Fabricació de la fusta laminada-encolada
a) Làmines:
La fusta, abans de ser encolada, ha de tenir un grau d'humitat que no superi el 16%.
Aquesta condició es pot fer de dues maneres diferents:
· Cada paquet, abans d'entrar en el procés de fabricació, rep 5 mesures del seu
grau d'humitat; si aquestes es troben per sota del valor esmentat, s'admeten
en el procés.
· Cada taula, d'una forma automàtica, rep una mesura d'humitat abans de
l'entrada a la màquina fresadora encarregada de realitzar l’entalladura en les
testes de les taules; en cas que superi el valor màxim és expulsada de la
cadena de fabricació automàticament.

Es procedirà al sanejat de les taules, en el qual s'han d'eliminar:
· Els nusos morts.
· Les clivelles o esquerdes
· Les alteracions de color.
· Les zones de desviació de la fibra massa accentuades (sobretot a la zona de
empalmat)
· Les zones de taula on s'observi qualsevol tipus de putrefacció.

El sanejat de les taules s'efectuarà eliminant els defectes mitjançant un tall amb una serra
de purga.
81

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

Un cop s'hagin seleccionat les làmines o taules adequades, es procedirà a realitzar en els
seus testes les entalladures corresponents a les juntes de empalmat longitudinal.
Les entalladures seran del tipus dentada o finger joint, perpendiculars a la secció recta de
les taules que, després de l’encolat, s'enllacen longitudinalment entre si. Aquestes
entalladures compleixen la doble funció d'assegurar una correcta transmissió dels esforços,
augmentant la resistència de la fusta; i evitar la desconnexió per lliscament relatiu de les
peces.

Les dimensions de les dents seran:
· Longitud de dent: 40 mm
· Pendent: 10%

No s'utilitzarà la disposició de entalladures d'orientació inclinada per la complexitat de
l'entroncament.
La resistència a flexió obtinguda en les taules empalmades serà, com a mínim, del 75% del
que tindria la taula utilitzada sense empalmar, suposant una peça sense defectes i sana.
La pressió de empalmat en els caps de les taules serà de 80 a 90 Kg/cm2 i es realitza en
premses en continu.

b) Encolat
Un cop s'ha procedit al empalmat longitudinal de les taules i s'han tallat els llargs desitjats,
es procedeix a l’apilat de les mateixes en espera del temps necessari d'estabilització de les
coles.
Per garantir un gruix uniforme en les juntes d'encolat, així com permetre una bona
distribució de les coles i una uniforme distribució de tensions, les superfícies de les taules
hauran de resultar el més planes possibles.
A aquest efecte, les làmines passaran a una planejadora de dues cares on es regruixaran
les taules en les seves cares de major superfície. La desviació del gruix no sobrepassarà els 0.2
mm / 100 cm.
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Un cop es raspallen les làmines, es procedirà a l'aplicació de la cola. El temps a transcórrer
entre el raspallat i l'aplicació de la cola ha de ser el mínim imprescindible i mai sobrepassarà
les 24 hores.
Les làmines ja raspallades es passen per una pinta d'encolat per una de les seves cares.
La làmina encolada per una de les seves cares es superposa a l'anterior sense cola, fins a
constituir a peça completa que es pretén fabricar.
Per obtenir una bona junta d'encolat cal que la cola no sobrepassi els 0.4 mm de gruix un
cop realitzat el premsat, el que vol dir que el marge d’irregularitat un cop raspallada la làmina
no pot ser superior a 0.2 mm.

c) Premsat
Cal aplicar una pressió sobre les peces per facilitar el contacte entre grups polars de la cola
i les làmines de fusta, facilitant, a més, l'enduriment de la cola.
El premsat de les làmines es realitzarà en premses de tipus horitzontal o vertical,
mitjançant claus de xoc pneumàtiques. L'operació de premsat s'ha de començar pel punt
central de la peça i cap als extrems, per permetre a les làmines el moviment necessari
d'adequació i de posició en el sentit longitudinal.
S'han de seguir les recomanacions del fabricant de les coles, tant en les pressions de
premsat com en les condicions del taller i en el temps de premsat i de polimerització, havent
de romandre constant la pressió durant la polimerització de la cola.
Després de la polimerització de la cola, les peces són emmagatzemades per a
l’estabilització de la junta d'encolat.

d) Acabat de les peces:
Un cop la peça hagi passat pel procés complet de empalmat, raspallat, encolat i premsat, i
les coles hagin polimeritzat convenientment, es retirarà de la premsa i es procedirà al segon
raspallat de les dues cares de major superfície.
Aquesta operació es durà a terme en una màquina regruixadora de la capacitat i
dimensions adequades.
El raspallat ha d'oferir superfícies de total planimetria amb diferències inapreciables.
Posteriorment, i un cop s'ha raspallat la peça, es procedeix al replanteig (sobre el mateix
element de MLE) de la mateixa amb la seva dimensió final tallant amb circulars i serres de
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maneig manual. Es procurarà realitzar en taller les perforacions i entalladures que serveixin
per albergar elements metàl·lics d'unió, per tal d'obtenir una major precisió en l'execució dels
mateixos.

Tractament protector de la fusta
La durabilitat de la fusta és molt elevada, fins i tot en condicions adverses per altres
materials, però té una forta variabilitat en funció de les condicions ambientals. La fusta
utilitzada ha d'estar tractada o tenir una durabilitat natural adequada a la classe de risc a la
qual es va a veure sotmesa.

Classes de risc
S'utilitza un sistema de classificació de les situacions de posada en obra de la fusta
denominat classes de risc, que defineixen el grau d'humitat que pot arribar a aconseguir una
estructura durant la seva vida de servei, condicionant el risc d'atac que pot patir.
En la norma UNE-EN 335-1 es defineixen les següents classes de risc:
Classe de risc 1: L'element està sota coberta protegit de la intempèrie i no està exposat a
la humitat. En aquestes circumstàncies el contingut d'humitat de la fusta és inferior al 20%. No
hi ha risc d'atac per fongs i pel que fa als atacs per insectes s'admet que ocasionalment pugui
ser atacada per tèrmits i coleòpters (depenent de l’ ubicació geogràfica).
Classe de risc 2: L'element està sota coberta i protegit de la intempèrie però
ocasionalment es pot arribar a una humitat ambiental elevada. en aquestes circumstàncies el
contingut d'humitat de l'element de fusta pot sobrepassar ocasionalment el 20% en part o en
la totalitat de la peça. Hi ha risc d'atac per fongs cromògens o xilòfags. El risc d'atac per
insectes és similar al de la classe 1.
Classe de risc 3: L'element es troba al descobert (a la intempèrie i no cobert), no està en
contacte amb el terra i està sotmès a una humidificació freqüent. En aquestes condicions el
contingut d'humitat de l'element de fusta pot sobrepassar el 20%. El risc d'atac de fongs
cromògens o xilòfags és més marcat que el de la classe de risc 2.
Classe de risc 4: L'element està en contacte amb el terra o amb aigua dolça i està exposat a
una humidificació en què supera permanentment el contingut d'humitat del 20%. Hi ha un risc
permanent de putrefacció i d'atac de tèrmits.
Classe de risc 5: L'element està permanentment en contacte amb l'aigua salada. En
aquestes circumstàncies el contingut d'humitat de la fusta és permanentment superior al 20%.
A més dels riscos d'atac de la classe 4, s'afegeix l'originat per els xilòfags marins.
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Tractaments de protecció preventiva
Els tipus de protecció que es poden aplicar a les estructures de fusta són els següents:
Protecció superficial: és aquella en la qual la penetració mitjana aconseguida pel protector
és de 3 mm, sent com a mínim d'1 mm en qualsevol part de la superfície tractada. Els mètodes
de tractament més adequats per a l'aplicació d'una protecció superficial són el pinzellat,
polvorització i la immersió breu.
Protecció mitjana: és aquella en la qual la penetració mitjana aconseguida pel protector és
superior a 3 mm en qualsevol zona tractada, sense arribar al 75% del volum impregnable. Els
mètodes de tractament més adequats són la immersió prolongada, la immersió calenta i freda
els sistemes d'impregnació per autoclau.
Protecció profunda: és aquella en què la penetració mitjana aconseguida pel protector és
igual o superior al 75% del volum impregnable. Els mètodes de tractament més adequats per
aconseguir la protecció en profunditat són els de impregnació per autoclau: buit-pressió.

85

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

El tipus de protecció requerit ve definit per les classes de risc, segons la taula següent:
Classe de risc
1

Tipus de protecció
No necessària. Recomanable
superficial

2

Es
necessària
una
protecció
Recomanable una protecció mitjana.

3

Es necessària una protecció
una protecció profunda

4

Es necessària una protecció profunda

5

Es necessària una protecció profunda

una

protecció
superficial.

mitjana. Recomanable

Es prescriu el tractament mitjançant l'aplicació d'una mà de lasur protector insecticida i
fungicida com a producte d'acabat.
Els lasurs emprats presentaran, entre altres, matèries actives fungicides i insecticides,
cobrint la totalitat de l'espectre dels agents biòtics deteriorants de la fusta constructiva, amb la
qual cosa es reforça el tractament biocida proporcionat per les sals.
Presentaran també propietats hidrorrepelents.
A més, en ser els lasurs productes d'acabat (pigmentats o no), proporcionen protecció
contra la meteorització i contra la radiació ultraviolada.

Manteniment
Els elements de fusta han de ser pintats amb la periodicitat que l'ús aconselli amb lasurs o
productes no filmògens (porus obert) que penetrin a l'interior de la fusta sense formar un
recobriment superficial.
En cap cas s'aplicaran a la fusta vernissos o esmalts ja que a més d’impedir l'intercanvi
natural d'humitat entre la fusta i l'ambient, la seva limitada resistència a la fotodegradació els
fa poc duradors, deixant la fusta desprotegida davant radiacions ultraviolada.
En el moment de la realització de les operacions de manteniment, la fusta haurà d'estar
seca, amb un grau d'humitat mai superior al 18%.
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Característiques higroscòpiques
La fusta és un material higroscòpic i per tant, tendeix a absorbir o perdre aigua segons les
condicions de l'ambient (humitat relativa i temperatura de l'aire). d'aquesta forma a cada estat
ambiental correspon un grau d'humitat de la fusta, anomenat humitat d'equilibri higroscòpic.
La higroscopicitat de la fusta es mesura com la variació de la densitat de la mateixa quan el
seu contingut d'humitat varia en un 1 per 100.
Així per exemple, una fusta col·locada en un local a 20 º C de temperatura i amb una
humitat relativa del 40%, aconseguirà una humitat d'equilibri del 8%. És per tant desitjable
eixugar prèviament fins aquesta humitat, perquè pateixi les mínimes alteracions dimensionals
possibles, i no es desenvolupin tensions internes de consideració.
La fusta ha de tenir la humitat el més semblant a la humitat d'equilibri higroscòpic
corresponent a les condicions higrotèrmiques de servei. D'aquesta manera es redueixen els
moviments que podria tenir a causa de la variació del seu grau de humitat. A continuació
s'indiquen els graus d'humitat aconsellables segons la seva utilització:

En obres hidràuliques:

30%

En medis molt humits:

25-30%

Exposats a la humitat (no cobertes)

18-25%

Obres cobertes però obertes

16-20%

Obras cobertes i tancades

13-17%

En local tancat y calefactat:

12-14%

En local amb calefacció contínua:

10-12%

La fluctuació de les condicions ambientals de temperatura i d'humitat provocarà
inevitablement l'aparició de clivelles o esquerdes d'assecat.

Esquerdes d’assecat
Les clivelles o esquerdes d'assecat són inevitables i degudes a la contracció de la fusta,
provocant fissures en la direcció radial que es formen com a conseqüència de l'assecat de la
fusta en el tronc tallat eliminat o a la fusta serrada i són més grans en peces de gruixudes
escairades.
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L'aparició de clivelles o esquerdes d'assecat està directament relacionat amb la propietat física
d'inflor i minva de la fusta, produint-se una variació de les dimensions de la fusta en funció del
contingut d'humitat. Quan augmenta aquest contingut s'infla, mentre que quan disminueix es
contreu o minva.
A causa de l'anisotropia de la fusta, les variacions dimensionals seran diferents en funció de la
direcció (axial, radial o tangencial). La major variació dimensional es produeix en la direcció
tangencial, seguit de la direcció radial i pràcticament menyspreable en la direcció longitudinal.

Aquestes contraccions de la fusta, principalment per la diferència entre la contracció radial i
tangencial, són les que provoquen l'aparició de clivelles o esquerdes d'assecat.
La norma europea que regula tot el referent a les qualitats i propietats de les fustes destinades
al treball estructural és l’EN 14081-1, que comenta no tenir en compte l'aparició de les
esquerdes, de la següent manera: "Si l'experiència i la investigació demostren que les
esquerdes tenen un efecte significatiu en la resistència les qualitats especials per a
components específics, s'han de limitar. En cas contrari s’hauran de menysprear ".
Més específica es mostra la Norma DIN 4074. Part 1. Classificació de la fusta serrada per a ús
estructural (1989):
Aquesta norma té aplicació en la fusta de coníferes de les espècies pi silvestre, pícea, avet i
làrix.
La norma parla clarament sobre les esquerdes d'assecat, especificant que són admeses en
totes les qualitats considerades.

Ferramentes
Els acers a emprar seran de qualitat S-275-JR de límit elàstic 2800 kg/cm2 d’acord amb la
norma europea EN-10025 en la qual s'indiquen les seves característiques mecàniques i la seva
composició química.
Els cargols, femelles i volanderes emprats estaran fabricats, com a mínim,amb acer d'igual
qualitat que els elements a unir (S-275-JR). Com a protecció de les ferramentes s'emprarà el
galvanitzat en calent en tots les ferramentes, claus i tirafons.

Coberta
Coberta:
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La coberta es realitzarà de pissarra, rectangular, de 20x40 cm, sobre llistons de fusta de 40x30
mm de fusta de pi seca tractada contra xilòfags, amb un grau de humitat màxim del 15%, fixat
amb claus d'acer galvanitzat, sobre suport de tauler i separats 20 cm.
Aquest rastrellat es realitzarà sobre tauler de coberta format per panell sandvitx format per
dos taulers units a un nucli intern aïllant de poliestirè extruït, de 244x60 cm., tauler superior
d'aglomerat hidròfug de 19 mm., nucli de 4 cm. i tauler inferior OSB d'1,2 cm. de gruix,
col·locats amb els costats majors perpendiculars als suports i a portell, units mitjançant
llengüeta de DM, fixats a l'estructura portant amb cargols espiral amb volandera, làmina
autoadhesiva impermeabilitzant i segellat amb massilla de poliuretà en les juntes i trobades.
Resistència al foc tipus bs3d0 acord el Codi Tècnic d'Edificació (M-1 conforme la norma UNE
23727:90).
Pissarra:
La pissarra a col·locar en coberta és de model 20 x 40 cm amb un gruix mínim de 4 mm. Per al
càlcul del solapament i grandària de la pissarra s'ha de aplicar taula següent en funció de la
situació geogràfica i pendent de la coberta.

Per al càlcul de les dimensions de la pissarra s'emprarà la fórmula:

A= 2PV + S
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La subjecció de les pissarres es realitzarà amb ganxo el qual tindrà una forma:

Serà d'acer inoxidable amb la seva part exterior vista amb almenys 20 mm en la seva part A.

Canals
Canal de coure de 0,6 mm. de gruix, de secció quadrada de 200x200 mm. De
desenvolupament, fixat al ràfec mitjançant suports especials col·locats cada 50 cm.

Claraboies:
Seran de forma parabòliques rectangular practicable de dimensions 150x150 cm. Formada
per una cúpula parabòlica rectangular de metacrilat de metil o PMMA, 1 mecanisme elèctric
per motor i un sòcol rectangular de resina de polièster reforçat amb fibra de vidre o PRFV,
aïllat a la cambra lateral amb escuma de poliuretà.
El sòcol i la cúpula s'uneixen entre si, mitjançant tacs sintètics amb cargols estancs i volanderes
de goma de 5 mm. de gruix, protegits amb caputxó; al seu torn aquest s'acobla a la coberta per
claus d'acer inoxidable cada 30 cm.
L'obertura és elèctrica mitjançant motor en funció de la qualitat de l'aire a l'interior.
Controlada mitjançant sensors de CO2 i CO a l'interior.
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Portes metàl·liques
Les qualitats dels materials que componen les portes metàl·liques seran igual o superior a
l'especificat a continuació.
Bastidor: perfil de secció rectangular laminat en fred.
Xapes d'acer: acer estructural al carboni-manganès S-235-JR segons la norma UNE-EN
10025:2006 de 1.5 mm de gruix.
Components de ferramentes i panys interiors: acer estructural al carboni-manganès S-235-JR
segons la norma UNE-EN 10025:2006.
Tractament superficial:
Bastidor: galvanitzat en calent amb un gruix superior a 308 g/m2.
Xapa: pintura de dos components.
Components de ferramentes i panys interiors: bicromatats.
En el cas que el fabricant tingui Certificat 3.1 conforme la norma UNE-EN 10204:2006 de tots
els elements metàl·lics i Certificat de Qualitat de Producte de la resta dels materials conforme
la normativa especificada en el present plec, no serà necessari realitzar el control de qualitat
dels materials, en cas contrari amb cada enviament el fabricant aportarà les provetes
necessàries per realitzar aquest control per part del contractista.
El control del tractament superficial i de les soldadures es realitzarà conforme el que especifica
per peces metàl·liques.

Vidre per a fusteries
Les qualitats del vidre per les finestres dels edificis serà igual o superior a l’especificat a
continuació.
Vidre: blindatge transparent de 3 +3 mm .
Làmina: butiral de 0.38 mm de gruix. El fabricant posseirà Certificat d'homologació del vidre en
vigor per al nivell de seguretat A dins de la categoria d'Impacte Manual, conforme a l'Ordre 13
de març de 1986 del Ministeri d'Indústria i Energia i garantirà que l’intercalari complirà
almenys durant deu anys després de la seva aplicació les següents característiques:
Incolor, impermeable i inalterable als agents atmosfèrics.
Compatible i adherent amb el vidre.
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Inalterable a temperatures compreses entre -10 º C i + 80 º C

Enrajolat en lavabos
Les rajoles a col·locar han de ser d'igual o superior qualitat al que s'especifica a continuació:
Rajoles de dimensions 15 x 15 cm d'acord amb la norma EN 159: 91.
El fabricant posseirà certificat de Qualitat ISO 9001 en vigor, emès per Organisme Autoritzat o
administració competent.
En el cas que el pla de qualitat del fabricant s'ajusti al que s'especifica a continuació, no serà
necessari realitzar un control de qualitat de les rajoles. en cas contrari s'aportarà, abans de
rebre l'enviament, material de les mateixes característiques del demanat per a realitzar el
següent control mitjançant un Laboratori de Control extern acreditat.
Les rajoles han de garantir les característiques tècniques que s'especifiquen a continuació.

ASSAIG
Aspecte superficial
Resistència a la flexió
Duresa al ratllat
Resistència
a
productes
de
neteja
Resistència a les taques
Absorció de aigua
Coeficient de dilatació lineal
llarg i ample
Espessor
Planitud
Ortogonalitat

NORMA
UNE 67098
UNE 67100
UNE 67101
UNE 67122

ESPECIFICACIÓ
ε 95%
ε 150 kg/cm2
ε3
Clase B

UNE 67122
UNE 67099
UNE 67103
-----

ε Clase 2
10-20 %
δ 9 X 10 E –6ªC
+- 0.5%
+- 0.6 mm
+ 0.5% -0.3%
+- 0.5%

Les caixes de rajoles aniran marcades com a mínim amb la informació que detalla a
continuació:
•

Nom del fabricant o marca comercial. ·

•

Primera qualitat. ·

•

Denominació i designació segons normativa vigent. ·

•

Dimensions nominals. ·
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•

Acabat superficial: UGL (sense esmaltar), GL (esmaltades).

Fustes
Qualsevol que sigui la seva procedència, la fusta que s'empri en construccions definides com
provisionals o auxiliars que exigeixi la construcció d'aquelles, com ara cintres, encofrats,
bastides, bastides, passos provisionals, etc. ha de complir les condicions següents:
Estarà desproveïda de nusos, vetes i irregularitats en les seves fibres i sense indicis de malaltia
de diversos orígens que pateix aquest material i que accionen la descomposició del sistema
fibrós.
En el moment de la seva ocupació estarà seca i, en general, especialment la que es destini a
l'execució de les obres definitives, contindrà poca albeca.
La direcció d'Obra, fixarà en cada cas en les permanents, l'espècie més adequada i les seves
dimensions precises quan no estiguin especificades en els plànols generals del projecte i en els
corresponents pressupostos parcials.

Materials les condicions no estan especificades en aquest plec
Els materials les condicions no estiguin especificades en aquest plec, hauran complir la
normativa vigent i les que l'ús ha incorporat a les bones normes de construcció.
En tot cas, hauran de ser sotmeses a la consideració de la Direcció d'Obra, perquè decideixi
sobre la conveniència d'autoritzar la seva ocupació, quedant obligat el Contractista a la Norma
que estigui sotmès el producte.
Donada la gran varietat de matèries existents en el mercat amb qualitat suficient, i les novetats
i millores tècniques que es puguin presentar en les dates d'execució de les obres, la Direcció
d'Obra, podrà ordenar la utilització de productes anàlegs als definits en aquest Plec, i que per
les seves característiques es considerin més idonis en el moment de realització de les obres.
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Plec de prescripcions tècniques: execució
Replanteig
Abans de començar les obres, la Direcció d'Obra de les mateixes, procedirà a la verificació del
replanteig, que podrà realitzar-se en una o diverses fases, traslladant al terreny les dades
expressades en el document Plànols que defineix l'obra.
Del resultat d'aquest replantejament s'aixecarà acta que subscriuran la Direcció de Obra i el
Contractista.
En aquesta acta ha de constar la conformitat entre el Projecte de l'obra i el terreny, o les
variacions existents en el seu cas.
El Contractista està obligat a més a realitzar el replanteig, a subministrar tots els útils i
elements auxiliars necessaris per a aquest, amb inclusió dels claus i estaques, corrent del seu
compte el personal necessari que ha de tenir la capacitat tècnica i instrucció suficient per a la
realització d'aquests treballs.
Podran realitzar-se amb posterioritat i d'acord ho exigeixi el programa dels treballs, els
replanteigs de detall en què es fixin les tangents i les bisectrius, així com els eixos de les obres
de fàbrica, transversals, dels llocs d'origen i final de les obres de fàbrica longitudinals i els
punts del terreny en les alineacions, intermedis entre els vèrtexs que s'utilitzaran per prendre
els perfils transversals del terreny, dels que al seu dia, obtindran la cubicació dels moviments
de terra.
El Contractista serà responsable de la conversió dels punts, senyals i fites, i si en el transcurs de
les obres patissin deteriorament o destrucció, són a càrrec dels despeses de reposició i
comprovació.
S'exceptuen de l'anterior prescripció, aquells senyals o fites enclavats dins de la zona ocupada
per les obres, les quals hauran de referir a altres punts fixos, de tal manera que pugui restituir
la seva posició. Seran de compte del Contractista totes les despeses que s'originin en els
replantejaments, fins i tot els que s'ocasionin al verificar els replantejaments parcials que
exigeixi el curs de les obres.
A partir del moment en què es dugui a terme el replanteig de detall, la continuació dels
replantejaments serà de responsabilitat del Contractista, qui haurà disposar de personal
degudament instruït per a la realització d'aquests treballs.

Aportació d’equips i maquinaria
L'equip destinat a l'obra, haurà d'estar disponible a la mateixa amb la suficient antelació
perquè no es produeixin retards en el desenvolupament dels treballs per aquest motiu.
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La seva potència i capacitat serà l'adequada per a executar l'obra dins del termini programat.
L'equip s'ha de mantenir en tot moment en condicions de treball satisfactòries, fent les
substitucions o reparacions per a això.

Moviment de terres
Aquests treballs inclouen totes les operacions necessàries per a l'excavació de les zones
afectades per les obres.

Aclarida i desbrossament
Remoció dels materials d'esbrossada
Les operacions de remoció s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficients i evitar danys en fauna i flora, separant acuradament en
munts les restes vegetals que hagin de ser rebutjats. Es prohibeix expressament cremar restes
vegetals.
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants
de les zones pròximes a l'obra. Així com a la fauna i flora de la mateixa.
Retirada dels materials objecte d'esbrossada
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran retirats a abocador.
Abocadors i enderrocs
Abans de començar les obres d'excavacions el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra dels
llocs de possibles cavallers o dipòsits d'enderrocs que hauran de ser aprovades per aquella.
Tot enderroc abocament fora dels llocs autoritzats per la Direcció d'Obra haurà de ser recollit,
transportat i abocament en els llocs autoritzats, per compte del Contractista. Estarà
terminantment prohibit abocar enderrocs en la llera dels rius que puguin ser arrossegats per
les riuades i dipositats formant barres sota dels llits, sobreeixidors de descàrregues i altres
instal·lacions que en el seu funcionament resulten afectades per motiu d'aquest abocament de
runa no autoritzat, seran per compte del Contractista les sancions econòmiques que poden
arribar al cent per cent de l'import de la excavació els enderrocs han estat abocats en llocs no
autoritzats.
Les runes es deixaran en els dipòsits de manera que siguin estables i no entorpeixin el trànsit ni
l'evacuació de les aigües pluvials.
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Access a les obres
Els camins, pistes, sendes, passarel·les, escales, etc., Per a accés a les obres i als diferents talls
seran construïts pel Contractista pel seu compte i risc, elements que la Direcció d'Obra designi
i marqui com destinats a ser conservats intactes.
Per disminuir en el possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es
procurarà que els que hagin de retirar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan
sigui necessari evitar danys a altres arbres o als elements destinats a romandre, els arbres
s'aniran trossejant per la seva copa i troncs progressivament. Per protegir aquests arbres, o
una altra vegetació destinada a romandre al seu lloc, s'aixecaran tanques o s'utilitzarà
qualsevol altre mitjà que compleixi els fins desitjats.
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, i sigui obligatori llençar seran podats i
netejats; després es tallaran en trossos adequats, i finalment es s'emmagatzemaran podent
exigir la Direcció d'Obra millorar els accessos als talls o crear-ne de nous si cal per poder
realitzar degudament la seva missió d'inspecció durant l'execució de les obres. Tot canvi o
reposició de qualsevol via d'accés causa de la iniciació de nous talls o modificacions de
projectes, serà per compte del Contractista sense que per això tingui dret d'indemnització ni
que siguin modificats els plànols d'execució de les obres. Aquestes sendes, passos, escales i
baranes, compliran les normes legals de seguretat del personal.
També serà de compte del Contractista els camins d'accés a les runams.
La conservació i reparació ordinària dels camins i altres vies d'accés a les obres o als seus
diferents talls, seran per compte del Contractista.

Excavacions
Les excavacions s'executaran d'acord amb les rasants i alineacions fixades en el replanteig i els
plànols i perfils del projecte, que preveu quan sigui necessari, amb plànols de detall que
facilitarà la Direcció d'Obra.
Els productes sobrants de les excavacions que no s'utilitzin en les obres, es transportaran a
abocador.
El Contractista proposarà les zones d'abocador, que seran autoritzades per la Direcció d'Obra.
La Direcció d'Obra, durant el curs dels treballs, podrà ordenar variacions en el perfil de les
obres, i per tant de les excavacions, per al seu emplaçament, a la vista de les condicions del
terreny.
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En l'execució de les rases per a canonades, a més del que indica aquest article amb caràcter
general, se seguiran particularment les prescripcions i procediments que figuren a l'article
corresponent del present plec.

Excavació en rasa o pou
El Contractista de les obres notificarà a la Direcció d'Obra, amb l'antelació suficient, el
començament de qualsevol excavació, a fi que aquesta pugui efectuar els amidaments
necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny natural adjacent al de la excavació no es
modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d'Obra.
Un cop efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d'Obra autoritzarà l’ iniciació de
les obres d'excavació. L'excavació continuarà fins a arribar a la profunditat dels perfils recollits
en els Planols i obtenir una superfície ferma i neta, a nivell o escalonada, segons s'ordeni. No
obstant això, la Direcció d'Obra podrà modificar tal profunditat, si, a vista de les condicions del
terreny, ho estima necessari a tal d'assegurar una estabilitat satisfactòria.
També estarà obligat el Contractista a efectuar l'excavació de material inadequat per a la
fonamentació, i la seva substitució per material apropiat, sempre que l'hi ordeni la Direcció
d'Obra.
Quan aparegui aigua en les rases o pous que s'estan excavant, s'utilitzaran els mitjans i
instal·lacions auxiliars necessaris per exhaurir-la, sent aquests mitjans per compte i risc del
Contractista.
El material excavat es col·locarà de manera que no s'obstrueixi la bona marxa de les obres, ni
la llera de rierols, sèquies o rius, ni faci perillar l'estructura de les fàbriques parcial o totalment
acabades.
Les superfícies de fonamentació es netejaran de tot material solt o fluix que posseeixin, i les
seves esquerdes i esquerdes s'ompliran adequadament. Així mateix s'eliminaran totes les
roques soltes o desintegrades, i els estrats excessivament prims. quan els fonaments recolzen
sobre material cohesiu, l'excavació dels últims trenta centímetres (30 cm) no s'efectuarà fins
moments abans de construir aquells.

Apuntalaments
El Contractista haurà de preveure l'ús de apuntalaments en tots aquells trams de rasa o pou en
què la seguretat del treball així ho exigís. El Contractista serà responsable de qualsevol
accident ocorregut per absència d'apuntalament segons les normes.

98

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

Formigons
Definició de materials
Els tipus de formigó que s'utilitzaran en aquestes obres són els següents:
1r) Formigó HA-25 N/mm2
2n) Formigó HM-25 N/mm2,
3r) Formigó HA-30 N/mm2, en aquells casos que per les característiques pròpies de l'element a
formigonar la Direcció Tècnica ho consideri necessari.
Els materials a emprar en la fabricació d'aquests formigons són els definits en els articles
corresponents al present Plec.

Transport
Per al transport de formigó s'utilitzaran procediments adequats per aconseguir que la massa
arribi al lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible
en les característiques que posseïen acabades de pastades.
El temps transcorregut entre l'addició d'aigua del pastat al ciment i als àrids i la col·locació del
formigó, no ha de ser major d'hora i mitja, excepte en el formigonat de peces especials i
prefabricats de formigó que pot arribar a 150 minuts en funció dels additius empleats. En
temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el
temps límit ha de ser inferior, a menys que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar
la qualitat del formigó, augmentin el tipus d'adormiment.
Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el
volum de formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el
formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços
del volum total del tambor.
Els equips de transport han d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això
es netejaran curosament abans de procedir a la nova càrrega de massa fresca de formigó. Així
mateix, no han de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície
interior que puguin afectar l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega.
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Documentació
Cada càrrega de formigó fabricat en central anirà acompanyada d'un full de subministrament
que estarà en tot moment a disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual han de figurar, com a
mínim les dades següents:
Nom de la central de fabricació del formigó
Nombre de sèrie del full de subministrament
Data de lliurament
Nom del peticionari i del responsable de la recepció
Especificació del formigó:
Designació del formigó T-R/C/TM/A. Sent: T = HM, HA o HP, R = resistència en N/mm2, C =
lletra inicial del tipus de consistència, TM = mida màxima de l'àrid en mm, A = tipus d'ambient.
Contingut de ciment en kg/m3 de formigó
Relació aigua / ciment
Tipus, classe i marca de ciment consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'additiu, si no conté indicació expressa que no conté
Procedència i quantitat d'addició, si no conté indicació expressa que no conté
Designació específica del lloc de subministrament (nom i lloc)
Quantitat del formigó que compon la càrrega, expressada en m3
Identificació del camió formigonera (o equip de transport)
Hora límit d'ús pel formigó

Recepció
Queda expressament prohibida l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original de la massa fresca. No obstant, si
l'assentament en el con d'Abrams és menor que l'especificat, el subministrador podrà
addicionar additiu fluïdificant per augmentar-lo fins assolir aquesta consistència. Per a això,
l'element de transport ha d'estar equipat amb el corresponent equip dosificador d'additiu i
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tornar a pastar el formigó fins dispersar totalment l'additiu afegit. El temps de pastat serà
mínim d’ 1 min/m3, sense ser en cap cas inferior a 5 minuts.
La direcció d'obra o la persona en qui delegui, és el responsable que el control de recepció
s'efectuï prenent les mostres necessàries, realitzant els assaigs de control necessaris.
Qualsevol rebuig de formigó basat en els resultats dels assaigs de consistència haurà de ser
realitzat durant el lliurament. No es podrà rebutjar cap formigó per aquests conceptes sense la
realització dels assaigs oportuns.
El control del formigó comprèn els assaigs de consistència i resistència, que es realitzarà en el
moment del lliurament d'acord amb el que especifica la norma UNE A 12350-3:2006 i en un
moment comprès entre ¼ i ¾ de la descàrrega de la pastada.
Aquests controls els realitzarà el laboratori de control autoritzat i seran recollits en un registre
de resultats d'assaig.

Índex de consistència
Es realitzarà un assaig de consistència sempre que es prenguin mostres per a la realització d'un
assaig de resistència a compressió. El valor de la consistència del formigó es determinarà
mitjançant el con d'Abrams, d'acord amb el mètode de assaig de la norma UNE-EN
12350:2006.
La consistència vindrà determinada pel valor mitjà d'un nombre de determinacions igual o
superior a 2. Aquest valor ha de complir la tolerància indicada en la següent taula.

Tipo de consistencia

Asiento en cm

Seca

0-2

Plástica

2 – 6 (+- 1)

Blanda

5 – 10 (+- 1)

Fluida

8 – 17 (+- 2)

Resistència
La resistència del formigó a la compressió s'obté a partir dels resultats dels assaigs de
trencament a compressió, en nombre igual o superior a 2, realitzats sobre provetes
cilíndriques de 15 cm de diàmetre i 30 cm d'alçada, de 28 dies d'edat, fabricades a partir de la
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pastada, conservades i trencades per compressió segons el mètode d'assaig indica la norma
UNE-EN 12390-3:2003.
A l'efecte d'assegurar la uniformitat de la fabricació i assaigs de provetes el recorregut relatiu
d'un grup de tres provetes, preses de la mateixa mostra, no ha d'excedir del 20%. En el cas de
dos provetes, el recorregut relatiu no superarà el 13%.
El control de la resistència del formigó es farà d'acord amb el control estadístic de la Guia
d'Aplicació de la EHE

Limitacions de l’execució
Formigonat en temps fred
Com a norma general, se suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les
quaranta-vuit hores (48) següents, pugui descendir la temperatura mínima de l'ambient per
sota dels zero graus centígrads (0 ºC).
La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar en el motlle o encofrat, no
serà inferior a 5 º C. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadura, motlles, etc.) la
temperatura sigui inferior a 0 º C.
En el cas en què, per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades es s'utilitzaran
relacions aigua / ciment el més baixes possibles i majors continguts de ciment o de ciments de
major categoria resistent. Amb això aconseguirà accelerar la velocitat de curat del formigó,
augmentar la temperatura del mateix i reduir el risc de gelada. L'ús d'additius anticongelants
requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la Direcció d'Obra.
Si hi ha risc de gelada prolongada o de gel, el formigó fresc es protegirà mitjançant dispositius
de cobertura o aïllament, o tancaments per a l'escalfament de l'aire que envolti l'element
estructural.

Formigonat en temps calorós
Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per evitar
l'evaporació d'aigua de pastat i per reduir la temperatura de la massa. Per a això la
temperatura en el moment de l'abocament serà inferior a 35 º C en el cas d'estructures
normals i de 15 º C en el cas de grans masses de formigó i els elements constituents de
formigó, encofrats i motlles destinats a rebre estaran protegits de l’assolellament.
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Un cop col·locat el formigó es protegirà aquest del sol i del vent per evitar que es dessequi. Si
la temperatura és superior a 40 º C o hi ha vent excessiu es suspendrà el formigonat, llevat
que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin, mesures especials.

Vibrat del formigó
És obligatori l'ús de vibradors de formigó per millorar la qualitat del mateix, vigilant molt
especialment la condició que l'acció vibradora afecti tota la massa del formigó.
Els vibradors tindran una freqüència no inferior a set mil (7.000) impulsos per minut. El
vibrador s'ha d'introduir verticalment sense que pugui ser mogut en sentit horitzontalment
mentre està en el formigó. Es vibrarà especial i acuradament el formigó al costat dels encofrats
per tal d'evitar la formació de coqueres. No es permetrà que el vibrador afecti al formigó
parcialment endurit, ni que s'apliqui l'element de vibrat directament a les armadures.
El tipus de vibrador a emprar, requerirà per a ser aprovat, el patir una prova experimental que
resulti satisfactòria a la Direcció d'Obra.

Curat de formigó
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó, s’assegurarà el manteniment
de la humitat del mateix mitjançant reg directe que no produeixi desllavat o protegint les
superfícies mitjançant recobriments plàstics o altres tractaments adequats, sempre que
aquests mètodes, ofereixin garanties de retenció de la humitat i no continguin substàncies
nocives per al formigó.
La durada mínima del curat s'estimarà amb la fórmula:

D = KLD0 + D1

Sent:

D = durada mínima en dies
K = coeficient de ponderació ambiental.

Classe de exposició

Valor de K
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I
II Normal

No

1

agressiva

III
Marina
IV Amb clorurs no marins
H Gelades sense sals fundents

1,15

Q
Químicament
F Gelades amb sals fundents

1,30

agressiu

L = coeficient de ponderació tèrmica.

T mitjana durant en ºC
T mitjana < 6ºC
6ºC ≤ T mitjana < 12ºC
T mitjana ≥ 12ºC

Coeficient L
1,7
1,3
1,0

D0 = paràmetre bàsic de curat.

Classe de ciment
52,5 R, 52,5 y 42,5 R
42,5 y 32,5 R
32,5
22,5

Relació aigua/ciment (A/C)
A/C < 0,50
0,50 ≤ A/C ≤ 0,60
Molt ràpida
Ràpida
Ràpida
Mitjana
Mitjana
Lenta
Lenta
Lenta

Condicions ambientals durant el curat

A: no exposat al sol ni al vent. Humitat relativa
>
80%
B: exposició al sol y al vent mitjana. Humitat
relativa entre 50% y 80%.
C: exposició al sol y al vent alta. Humitat
relativa < 50%.

A/C > 0,60
Lenta
Lenta
Lenta
Lenta

Velocitat de desenvolupament de la resistència del
formigó
Molt ràpida
Ràpida
Media
Lenta
1
2
3
4

2

3

4

5

3

4

6

8

D1 = paràmetre funció tipus de ciment.
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Tipus de ciment
CEM I
CEM II, CEM II-S, CEM II-D, CEM II-P, CEM II-V, CEM
II-L
CEM III/A, CEM III/B
CEM IV
CEM V
ESP VI-1, ESP VI-2

Valores de
D1
0
1
3, 4
2
4
4, 4

Encofrats i cintres
Els encofrats, motlles i cintres podran ser de fusta, metàl·lics o d'altres materials que
compleixin les condicions d'eficiència requerides.
Abans d'iniciar l'execució dels encofrats o cintres s'ha de sotmetre el seu projecte a l'aprovació
de la Direcció d'Obra, però aquesta aprovació no disminuirà en res la responsabilitat del
Contractista pel que fa a la seguretat, resistència, bona qualitat de l'obra executada i el seu
bon aspecte.
Els encofrats seran replantejats, col·locats i fixats en la seva posició, per compte i risc del
Contractista.
Per a les obres de fàbrica, no s'admetran errors de replanteig superiors a dos (2) centímetres
en planta, ni més menys deu (10) mil·límetres d'altura.
Les cintres i encofrats tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap moment els
moviments locals sobrepassin els cinc mil·límetres (5 mm) ni els de conjunt la mil·lèsima de la
llum (0,001).
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, han de tenir la resistència i la
rigidesa necessàries perquè, amb la marxa del formigonat prevista, i especialment, sota els
efectes dinàmics produïts pel vibrat, no s'originaran en el formigó esforços anormals durant la
seva posada en obra, ni durant el període de enduriment, ni en els encofrats moviments locals
superiors a cinc mil·límetres (5 mm).
Les superfícies interiors dels encofrats han de ser prou uniformes i llises per aconseguir que els
paràmetres de les peces de formigó en ells fabricats no presentin defectes, bombaments,
ressalts o rebaves de més de cinc mil·límetres (5 mm). Tant les superfícies dels encofrats com
els productes que a ells que es poden aplicar, no hauran de contenir substàncies agressives a la
massa de formigó.
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Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat per evitar la absorció de l'aigua en el
formigó i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar
aquesta tasca.
Les juntes entre les diverses taules, hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la
humitat del reg o per l'aigua del formigó, sense que, però deixin escapar les pastes durant el
formigonat.
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrats, els resultats estan sancionats per la
pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells que es proposin i que, per la seva novetat no
tinguin aquella garantia a judici de la Direcció d'Obra.
No s'efectuarà cap desencofrat ni descintrat abans que el formigó hagi adquirit les resistències
suficients per no resultar l'obra danyada per aquestes operacions. Com a norma, els períodes
mínims de desencofrat i descintrat seran els exposats en la següent taula.

Tipo de encofrat

Vertical
Lloses: fons de encofrat
Lloses: puntals
Bigues: fons de encofrat
Bigues: puntals

Temperatura
superficial
del
formigó
≥
16 ºC
8ºC
2ºC
24ºC
9
12 hores 18
30
hores
hores hores
2 dies 3 dues 5 dies 8 dies
7 dies 9 dies
13
20 dies
dies
7 dies 9 dies 13
20 dies
10
13 dies
dies
28 dies
dies
18
dies

Armadures i malles
El Contractista haurà de presentar a l'aprovació de la Direcció d'Obra, els plànols
d'especejament d'armadures de cada part de les obres, amb detall de les unions previstos per
al millor aprofitament del material, d'acord amb les normes i especificacions del projecte.
En el doblegat i en la col·locació es compliran les prescripcions dels plànols i s'aplicaran els
articles 69 de la "Instrucció per al formigó estructural EHE".
A la recepció en obra es comprovarà l'existència del certificat de qualitat o de garantia i del
certificat d'homologació d'adherència.
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Estructura de fusta
Abans d'iniciar el muntatge de l'estructura de fusta es realitzarà una comprovació visual de
l'aspecte de l'estructura, amb la finalitat de rebutjar aquells elements que han estat danyats
durant el transport o manipulació.
S'ha de comprovar en obra un cop finalitzada la unió, un 50% del total dels cargols que
componen cada junta, confirmant que el premi de les femelles és al màxim i que la disposició
geomètrica és l'adequada. En cas que un 25% dels cargols sigui considerat com a rebutjable,
per falta de fixació, es procedirà a la comprovació del 100% dels cargols que componen la
junta.

Urbanització
Pla de cimentació
El pla de cimentació es compactarà fins arribar al 100% del Proctor Normal conforme la norma
UNE103501. la compactació es comprovarà amb una freqüència d'1 assaig cada 620 m.
La geometria de l'explanació es comprovarà en tota la seva superfície havent de coincidir amb
la cota especificada en els plànols.

Subbase
La subbase es realitzarà amb tot-u natural de 2 "un cop comprovada la seva idoneïtat d'acord
el present plec, com a mínim a l'inici del subministrament que canviï la procedència de la
mateixa, mitjançant l'assaig d'una mostra significativa del material en Laboratori degudament
homologat per compte del contractista.
El gruix de la subbase serà 20 cm i es comprovarà mitjançant sondatges, amb una freqüència
de 5 sondatges cada 500 m2 realitzades al portell en franges de 6 m d'amplada.
La subbase es compactarà fins a aconseguir el 98% del Proctor Modificat conforme la norma
UNE103501. La compactació es comprovarà amb una freqüència d'1 assaig cada 330 m.

Base
La base es realitzarà amb tot-u artificial de 1 ". En el cas que el proveïdor tingui marcat «CE» de
tot-u artificial i les seves especificacions coincideixin amb les exposades en el present plec, no
serà necessari controlar la seva qualitat en cas contrari es comprovarà la seva idoneïtat com a
mínim a l'inici del subministrament que canviï la procedència de la mateixa, mitjançant l'assaig
d'una mostra significativa del material en Laboratori degudament homologat per compte del
contractista.
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El gruix de la base serà 20 cm i es comprovarà mitjançant sondatges, amb una freqüència de 5
sondatges cada 2500 ml realitzades al tres boixet en franges de 6 m de amplada.
La base es compactarà fins a aconseguir el 100% del Proctor Modificat conforme la norma
UNE103501. La compactació s'ha de comprovar amb una freqüència d'1 assaig cada 330 m.

Paviment de formigó
Definició
Es defineix com a paviment de formigó el constituït per un conjunt de lloses de formigó en
massa separades per juntes transversals, eventualment dotats de juntes longitudinals; el
formigó es posa en obra amb una consistència tal, que requereix l’ús de vibradors interns per a
la seva compactació i maquinària específica per al seu extensió i acabat superficial.

Preparació de la superfície de recolzament
S'ha d'eliminar la terra vegetal existent sobre la explanada de suport del ferm. Així mateix, si
existeix una capa superficial excessivament tova han de substituir-se almenys els 10 o 15 cm
superiors per un material de característiques adequades.
Els farciments han de compactar-se adequadament amb corrons o piconadora en capes de 20
o 30 cm d'espessor.
Es prohibirà circular sobre la superfície preparada, llevat el personal i equips que siguin
imprescindibles per a l'execució del paviment. En aquest cas, s'han de prendre totes les
precaucions que exigís el director de les obres, l'autorització és preceptiva.
En època seca i calorosa, i sempre que sigui previsible una pèrdua d'humitat del formigó, el
director de les obres podrà exigir que la superfície de suport es regui lleugerament amb aigua,
immediatament abans de l'extensió, de manera que aquesta quedi humida però no entollada,
eliminant les acumulacions que hagin pogut formar-se.

Execució de la sub-base granular.
Si el ferm a construir inclou una sub-base granular, l'execució de la mateixa s'haurà de realitzar
d'acord amb l'indicat en el PG-3. La sub-base granular pot estendre's amb motoanivelladora o
amb estenedora, utilitzant-se corrons metàl·lics vibrants per a la seva compactació. La
humectació necessària per aconseguir el valor òptim de compactació pot realitzar-se en
central o "in situ", però sempre abans que comencin a treballar les compactadores. Una
vegada aconseguida la densitat especificada, en general el 98 % corresponent a l'òptim de
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l'assaig Proctor modificat, ha d'evitar-se en tant que sigui possible el pas del tràfic abans de la
realització de la capa superior.

Característiques del formigó
La relació a/c no ha de ser superior a 0,55.
Les millores de la treballabilitat del formigó mai s'han de obtenir augmentant la quantitat
d'aigua, sinó afegint additius plastificants o superplastificants.
S’utilitzaran additius airejants que tenen a més un efecte plastificant. Aquests airejants
produeixen unes bombolles d'aire en la massa del formigó (aire oclòs) que permeten
l'expansió de l'aigua en congelar-se. El volum d'aire oclòs pel que fa al del formigó ha d'oscil·lar
entre un 4 i un 6 %. Percentatges superiors produirien una sensible baixada en les resistències
mecàniques del formigó.
El assentament en el con d’Abrams del formigó a utilitzar ha d'estar comprès entre 4 i 8 cm
(formigó plàstic o tou) si l'execució és manual; i entre 3 i 5 cm (formigó plàstic) si la execució és
mecanitzada. En cas d'utilitzar formigons fluids aquest seient ha d'estar comprès entre 10 i 15
cm, límit que pot depassar-se en el cas d'utilitzar additius superplastificants. L'addició
d'aquests additius ha de realitzar-se immediatament abans de l'abocament del formigó, a
causa que, en general, el seu efecte no dura més de mitja hora.

Seqüència de formigonat
Les lloses solen ser rectangulars adaptant-se a l'ample de la calçada (una o diverses bandes
contigües). L'amplària de les lloses ha de ser inferior a 5 m, disposant-se juntes longitudinals si
la calçada té més de 5 m d'ample. En cas d'estar constituït el paviment per dos o més bandes el
formigonat s'efectuarà avançant alternativament en cadascuna d'elles, i aprofitant cada banda
executada com encofrat de la següent.
Per a l'execució és necessari planificar les zones a formigonar. Si les lloses formen una trama
rectangular, la seva construcció es pot realitzar per, tenint en compte si escau les peces
prefabricades que transversalment puguin existir. El paviment es va executant per bandes
successives, bé una al costat de l'altra o bé de forma alterna, després d'escollir una direcció i
sentit de formigonat (en general la que de lloc a bandes més llargues, per augmentar el
rendiment de la posada en obra). Si es preveuen peces prefabricades disposades
paral·lelament a l'avanç del formigonat, es poden col·locar les mateixes abans o després de
l'abocament del formigó. En el primer cas les peces prefabricades serveixen d'encofrat, mentre
que en el segon s'ha de deixar espai suficient entre les bandes contigües per col·locar-les
posteriorment. Les peces prefabricades han de disposar-se, en qualsevol cas, sobre el seu
109

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

corresponent jaç de morter o de formigó. Si per la forma de les lloses no és possible la posada
en obra per bandes contínues, s'hauran d'encofrar les lloses una a una. És necessari planificar
l'execució tenint en compte que en un mateix dia no serà possible realitzar dues lloses
contigües. Si hi ha peces prefabricades entre les lloses d'una mateixa banda, la seva col·locació,
com en el cas anterior, pot efectuar-se prèvia o posteriorment a l'abocament del formigó,
depenent del sistema de execució.
Col·locació d'encofrats.
Una vegada obtinguda la rasant de projecte de la capa de suport del paviment, s'hauran de
col·locar els encofrats laterals subjectant-los fermament al terreny mitjançant claus. És
important fixar correctament la seva altura perquè l'espessor final del formigó sigui el previst.
Així mateix, cal procurar que quedin el més verticals possible, especialment en les juntes
transversals de construcció. D'altra banda, ha de cuidar-se la regularitat de la seva cara
superior per evitar defectes que podrien reflectir-se en la superfície final del formigó. La cara
lateral de l'encofrat en contacte amb el formigó ha d’impregnar-se amb un producte que
faciliti el desencofrat. Aquest es pot realitzar habitualment a les 24 hores de l'abocament. Per
no retardar o dificultar la posada en obra del paviment, els encofrats han de col·locar-se amb
una antelació suficient, la qual dependrà en cada cas de la capacitat de fabricació i d’estesa del
formigó.
Posada en obra del formigó
La posada en obra del formigó es realitzarà per abocat directe des de camió cuba. La
descàrrega i l'extensió prèvia del formigó en tota l'amplada de pavimentació es realitzaran de
manera uniforme.
Es cuidarà que davant de la mestra enrasadora es mantingui en tot moment, i en tota
l'amplada de pavimentació, un volum suficient de formigó fresc en forma de cordó d'uns deu
centímetres (10 cm) com a màxim d'altura.
Es disposaran passarel·les mòbils a fi de facilitar la circulació del personal i evitar danys al
formigó fresc, i els talls de formigonat han de tenir tots els seus accessos ben senyalitzats i
condicionats per a protegir el paviment acabat de construir.
On el Director de les Obres autoritzés l'extensió i compactació del formigó per mitjans
manuals, es mantindrà sempre un volum suficient de formigó davant del regle vibrant, i es
continuarà compactant fins que s'hagi aconseguit la forma prevista i el morter reflueixi
lleugerament a la superfície.
Entre l'extensió de la capa superior i la inferior del paviment no han transcórrer més de trenta
minuts (30 min.). Així mateix s'ha d'evitar que, com conseqüència d'una posada en obra
inadequada, es produeixi dins el paviment una barreja dels formigons de les dues capes.
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Finalment s'adoptaran les mesures necessàries per impedir que es produeixi un excés de
morter fi a la superfície de la cara superior.

Compactació o vibració.
El sistema més usual per aconseguir la compactació del formigó d'un paviment és l'ús d'una
regla vibrant, de la qual existeixen nombrosos models al mercat. Un altre sistema consisteix en
la utilització de vibradors d'agulla, que són introduïts repetidament en la massa del formigó
per posteriorment enrasar-la amb una mestra sense vibració o una regla vibrant.
En aquest últim cas la potència de vibració pot ser inferior a la de les regles emprades per
compactar el formigó. Si s'utilitza formigó superplastificat, aquest, en ser molt fluid,
s'autoanivella, per la qual cosa no sol ser necessari més que un enrasat i, si s’escau, una
lleugera vibració per assegurar una adequada compacitat del material.

Execució de juntes en fresc.
L'execució de juntes de contracció en fresc es realitza introduint en la massa del formigó una
fulla d'uns 8 mm d'espessor, fins a una profunditat d'aproximadament una tercera part de
l'espessor de la llosa. És convenient que la fulla vagi proveïda d'un vibrador per facilitar la seva
introducció i afectar el menys possible a la regularitat superficial. La fissura que produeix
aquesta operació afebleix la secció del formigó, creant-se en ella posteriorment una junta.
Perquè aquesta fissura no es tanqui i se soldin les seves parets en forjar el formigó, és
necessari col·locar un element dins d'ella que pot ser flexible, per exemple una làmina prima
de polietilè (de 0,1 cm d'espessor), o rígid: plàstic, fusta, fibrociment, etc. La col·locació
d'aquests elements és diferent. Els elements flexibles, com la làmina de polietilè,
s'introdueixen alhora que la fulla. Per això es col·loca aquesta làmina sobre el paviment en el
lloc corresponent a la junta i s'introdueix la fulla forçant-la així a entrar en la fissura que es
forma. L'ample de la banda de la làmina haurà de ser, doncs, el doble del que es vulgui
aprofundir. Les peces més rígides es col·loquen després de retirar la fulla de la fissura ajudantse en cas necessari d'un martell per aconseguir la seva introducció. Les possibles irregularitats
superficials produïdes per aquestes operacions es corregeixen amb llana.

Execució de juntes en el formigó endurit.
En aquest cas cal recórrer a la utilització de serres especials proveïdes de discos de diamant o
carborúndum, que produeixen una ranura en el formigó. La profunditat de la mateixa ha
d'estar compresa entre 1/4 i 1/3 de l'espessor de la llosa. L'operació de serrat s'ha de realitzar
tan aviat com es pugui transitar sobre el formigó sense danyar-lo. Normalment això es
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produeix entre les 6 i les 24 hores a partir de la posada en obra del formigó, segons faci més o
menys calor. Perquè el tall de les juntes sigui òptim han de realitzar-se unes proves prèvies, ja
que si aquesta operació es realitza massa aviat es pot desemportinar la junta com a
conseqüència que el formigó no ha aconseguit una resistència suficient; i si s’efectua massa
tard pot haver-se originat ja una fissura per retracció del formigó. Amb aquest sistema
d'execució de juntes sobre el formigó endurit, tant la regularitat de la superfície del paviment
com la de la junta són molt bones, però el sistema és més car que si es realitzen les juntes en
fresc.

Execució de juntes de dilatació.
Quan s'executin juntes de dilatació, els elements compressibles que les composen s'han de
disposar amb anterioritat a l'abocament del formigó. Aquest ha d'estendre's i compactar-se
acuradament al voltant d'aquests elements, amb la finalitat d'assegurar que no es produeixin
moviments en els mateixos. L'espessor de les juntes de dilatació ha d'estar comprès entre 15 i
20 mm, emprant-se normalment poliestirè expandit com a element compressible o altres
materials com a fusta impregnada o suro. Quan aquest tipus de juntes estaran sota l'acció del
tràfic, l'espessor de les lloses adjacents ha d'augmentar-se en un 25 %, amb la finalitat de
reduir l'efecte que produeix la falta de transferència de càrregues a través d'elles. Com a regla
de bona pràctica, sol aconseguir-se aquest sobreespessor amb un pendent 1:10 a partir d'una
distància mínima d'1,5 m de la vora.

Acabat
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a
facilitar el seu acabat. On cal aportar material per corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar
formigó encara no estès. En tot cas, es eliminarà la beurada de la superfície del formigó fresc.
Després de l'abocament del formigó s'han de realitzar les següents operacions de acabat:
a) Eliminació de la beurada superficial. Per a això es fa ús d'un remolinador llarg (que pot
arribar fins als 2,5 m de longitud), fabricat amb materials lleugers, que s'aplica sobre la
superfície del formigó sense pressionar-la excessivament. Aquesta beurada superficial donaria
lloc, en cas de no eliminar-se, a una capa superior del paviment poc resistent al desgast, que
fins i tot pot anar desprenent-se sota l'acció del tràfic i donar lloc a l’aparició de
descarnaments superficials.
b) Correcció amb llana de defectes locals de regularitat superficial. Per exemple originats per
l'execució de juntes en fresc.

112

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

c) Acabat de les vores. Les vores de les lloses, així com els de les juntes si aquestes s'executen
en fresc, han d'arrodonir-se a fi d'eliminar arestes vives fàcilment desemportinables. Per a això
s'empren llanes amb la forma adequada.
Terminació amb pavimentadores d'encofrats lliscants
La superfície del paviment no ha de ser retocada, excepte en zones aïllades, comprovades amb
regles de longitud no inferior a quatre metres (4 m). En aquest cas el Director de les obres
podrà autoritzar un remolinat manual, en la forma indicada en el apartat 550.4.3.2 del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carretera i Ponts.
Terminació de les vores
Acabades les operacions de remolinat descrites en l'apartat anterior, i mentre el formigó
estigui encara fresc, s'han d'arrodonir acuradament les vores de les lloses amb una llana corba
de dotze mil·límetres (12 mm) de radi.

Textura superficial.
La textura superficial té la missió fonamental de proporcionar a la superfície del paviment,
sobretot si es troba mullat, unes característiques antilliscants adequades al tipus de tràfic que
vagi a circular sobre el mateix. En carreteres, camins i carrers, és a dir, per on hagi de circular
habitualment trànsit rodat, la textura superficial sol obtenir-se mitjançant l'estriat del formigó.
Aquest estriat es disposarà transversalment a l'avanç dels vehicles, a favor de la pendent, per
tal d’afavorir el drenatge.
Per la realització de l'estriat pot fer-se ús d'una pinta amb pues de plàstic o acer, que origina
una textura més profunda, o simplement un raspall o una arpillera (tela de sac) que produeix
una textura més superficial, però suficient per a carrers o camins de baixa velocitat. Aquestes
pintes o raspalls es passen sobre el paviment sense exercir una excessiva pressió. Segons
tinguin les pues més dures o més toves, més amples o més estretes, o amb major o menor
separació, l'estriat variarà d'aspecte i també d'eficàcia. Una ranura tipus pot tenir estries de 2
mm d'ample i 0,5 a 1 mm de profunditat, separades 10 a 15 mm entre si. L'eficàcia antilliscant
de la textura, que com a regla general augmenta amb la seva profunditat, ha de ser tant major
com més elevada sigui la velocitat del tràfic i més plujosa la zona on estigui situat el paviment.
S’utilitzarà almenys un 30 % de sorra silícia en la composició del formigó, amb la finalitat
d'aconseguir una textura antilliscant tan duradora com la vida del ferm (de 20 a 30 anys).
La textura del paviment s'obtindrà per denudació química de la superfície del formigó fresc,
obtinguda mitjançant l'aplicació d'un retardador d'enduriment i la posterior eliminació del
morter no adormit.
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L'aplicació del retardant d'enduriment tindrà lloc abans de transcorreguts trenta minuts (30
min.) de la posada en obra de la capa superior del paviment.
La dotació del retardant d'enduriment es determinarà mitjançant assaigs previs, de manera
que s'obtingui una profunditat de textura, determinada pel mètode del cercle de sorra, segons
la UNE-EN 13036-1, ha d'estar compresa entre vuitanta centèsimes de mil·límetre (0,80 mm) i
cent centèsimes de mil·límetre (1,0 mm) si la mida màxima de l'àrid de la capa superior és igual
a vuit mil·límetres (8 mm); i entre cent centèsimes de mil·límetre (1,00 mm) i cent trenta
centèsimes de mil·límetre (1,3 mm) si dit grandària màxima és igual a onze mil·límetres (11
mm).
L'eliminació del morter superficial es realitzarà abans de transcorregudes vint-i-quatre hores
(24 h), llevat que l'enduriment insuficient del formigó requereixi allargar aquest període.
Aquesta eliminació es durà a terme mitjançant el pas d'una barredora mecànica proveïda en
cas necessari d'aspersors per evitar la formació de pols. També podran utilitzar-se amb
aquesta finalitat equips d'aigua a pressió. El director de les Obres haurà d'aprovar el mètode
d'eliminació del morter.

Protecció i curat del formigó fresc
Generalitats
Durant el primer període d'enduriment, es protegirà el formigó fresc contra el rentat per pluja,
contra la dessecació ràpida, especialment en condicions de baixa humitat relativa de l'aire,
forta insolació o vent i contra refredaments bruscos o congelació. Si el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, o en el seu defecte el Director de les Obres, ho exigeixi, es col·locarà una
tenda sobre les màquines de posada en obra o un tren de teuladells baixos de color clar,
tancats i mòbils, que cobreixin una longitud de paviment igual, almenys, a cinquanta metres
(50 m). Alternativament, el Director de les Obres podrà autoritzar la utilització d'una làmina de
plàstic o un producte de curat resistent a la pluja.
El formigó es curarà amb un producte filmogen durant el termini que fixi el Director de les
obres, llevat que aquest autoritzi l'ús d'un altre sistema. hauran sotmetre a curat totes les
superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores, tant aviat com quedin lliures.
Durant un període que, excepte autorització expressa del Director de les Obres, no ser inferior
a tres dies a partir de la posada en obra del formigó, estarà prohibit tot tipus de circulació
sobre el paviment de nova execució, amb excepció de la imprescindible per serrar juntes i
comprovar la regularitat superficial.
Curat amb productes filmògens

114

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

El retardant d'enduriment es protegirà mitjançant un producte de curat que pugui aplicar
sobre el formigó fresc, o bé estenent per mitjans mecànics una membrana impermeable de
plàstic, que es mantindrà fins a l'eliminació del morter. El director de les obres haurà d'aprovar
el mètode que s'utilitzi, així com l'equip emprat per a l'extensió de la làmina de plàstic en cas
que s'utilitzi aquesta última. Si s'aplica un producte de curat, la dotació ha de ser aprovada pel
director de les Obres, no podent ser inferior a cent vuitanta grams per metre quadrat (180
g/m2).
Les làmines de plàstic es col·locaran amb solapes no inferiors a quinze centímetres (15 cm). El
solapament tindrà en compte el pendent longitudinal i transversal, per assegurar la
impermeabilitat del recobriment. Les làmines es disposaran de manera que cobreixin també
les vores verticals de les lloses.
Immediatament després de eliminat el morter s'estendrà un producte filmogen de curat en
tota la superfície del paviment, per mitjans mecànics que assegurin una polvorització del
producte en una rosada fi, de forma contínua i uniforme, amb la dotació aprovada pel Director
de les Obres, que no podrà ser inferior a cent vuitanta grams per metre quadrat (180 g/m2).
En els vorals de formigó, un cop creada la textura s'estendrà un producte filmogen que pugui
ser aplicat sobre el formigó fresc, amb una dotació mínima de cent vuitanta grams per metre
quadrat (180 g/m2); o bé es cobrirà amb la mateixa làmina de plàstic utilitzada en la calçada en
el cas que s'empri aquest mètode i el voral es construeixi simultàniament amb la calçada. Un
cop retirada la làmina, es s'estendrà sobre la vorera un producte filmogen amb la mateixa
dotació i característiques que el de la calçada.
Es tornarà a aplicar producte de curat sobre els llavis de les juntes recentment serrades i sobre
les zones mal cobertes o on, per qualsevol circumstància, la pel·lícula formada s'hagi espatllat
durant el període de curat.
En condicions ambientals adverses de baixa humitat relativa, altes temperatures, forts vents o
pluja, el director de les obres podrà exigir que el producte de curat s'apliqui abans i amb major
dotació.

Execució de juntes
En juntes transversals, el formigó endurit es tallarà de forma i en instant tals, que la vora de la
ranura sigui net i no s'hagin produït anteriorment esquerdes de retracció en la seva superfície.
En tot cas el tall tindrà lloc abans de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h) des de la
posada en obra.
Les juntes longitudinals es podran tallar en qualsevol moment després de transcorregudes
vint-i-quatre hores (24 h), i abans de les setanta-dues hores (72 h) des de la terminació del
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paviment, sempre que s'asseguri que no hi haurà circulació, ni tan sols la d'obra, fins que s'hagi
fet aquesta operació. No obstant això, quan s'esperi un descens de la temperatura ambient de
més de quinze graus Celsius (15 º C) entre el dia i la nit, les juntes longitudinals es tallaran al
mateix temps que les transversals.
Si el segellat de les juntes ho requereix, i amb l'aprovació del director de les obres, el tall es
podrà realitzar en dos (2) fases: la primera fins a la profunditat definida en els Planols, i
practicant, en la segona, un eixample a la part superior de la ranura per a poder introduir el
producte de segellat.
Si a causa d'un tall prematur s’estellen els llavis de les juntes, er repararan amb un morter de
resina epoxi aprovat pel Director d’ Obra.
Fins al segellat de les juntes, o fins a l'obertura del paviment a la circulació sinó s'anessin a
segellar, aquelles s’obturaran provisionalment amb cordills o altres elements similars, de
manera que s'eviti la introducció de cossos estranys en elles.

Instal·lacions elèctriques
Compliran el que especifica a l'annex corresponent d'Instal·lacions Elèctriques del present
projecte.

Execucions generals
En les execucions de les obres d'aquest Projecte no analitzades específicament en aquest
capítol, s'estarà a les normes de bona pràctica constructiva i a les instruccions que de la
Direcció d'Obra estimi oportunes i adequades.

Assaigs i probes dels materials
No es procedirà a l'ocupació dels materials sense que abans siguin examinats i acceptats per la
Direcció d'Obra, prèvia realització, si escau, les proves i assaigs previstos en aquest Plec, els
quals sempre que sigui possible, es realitzaran al Laboratori d'Obra.
Totes les despeses de les proves i assaigs necessaris per definir les qualitats dels materials
d'aquest Plec de Condicions, seran abonats pel contractista.

Cas en que els materials no siguin conforme a les especificacions
Podran rebutjar tots aquells materials que no compleixin les condicions exigides en aquest Plec
de Condicions, atenint el Contractista al que per escrit li ordeni la Direcció d'Obra.
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Ordre dels treballs
La marxa simultània o successiva de la construcció de les diverses parts de la obra, serà objecte
de l'estudi pel Contractista i culminarà en una proposta a la Direcció de l'Obra per a demanar
la preceptiva autorització.
Si la Direcció considera que s'ha de procedir a la simultaneïtat de diverses activitats, el
Contractista està obligat a l'estudi d'un nou pla que permeti la simultaneïtat abans al·ludida.
En tot cas, la contracta ha de sotmetre a la Direcció d'Obra el Pla de execució que es proposa
seguir, atenint-se al mateix una vegada acceptat.
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Plec de prescripcions facultatives
Obligacions i drets del contractista
Tramesa de sol·licitud d'ofertes
La Direcció Tècnica sol·licitarà ofertes a les Empreses especialitzades del sector, per a la
realització de les instal·lacions especificades en el present Projecte per a la qual cosa es posarà
a disposició dels oferents un exemplar de l'esmentat Projecte o un extracte amb les dades
suficients. En el cas que l'ofertant ho consideri d'interès haurà presentar a més de
l'esmentada, la o les solucions que recomani per a resoldre la instal·lació.

Reclamacions contra les ordres de direcció
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres emanades del Director d’Obra,
només podrà presentar-les a través del mateix davant la propietat, si elles són d'ordre
econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents;
contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu de l'Enginyer director de les obres, no s'admetrà
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú,
mitjançant exposició raonada, dirigida al Director d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta
a l'acusament de recepció que, en tot cas, serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Acomiadament per insubordinació, incapacitat i mala fe
Per falta del compliment de les instruccions del Director de les Obres, els seus subalterns de
qualsevol classe, encarregats de la vigilància de les obres; per manifesta incapacitat o per actes
que comprometin i pertorbin la marxa dels treballs, el Contractista tindrà obligació de
substituir els seus dependents i operaris, quan el Director de les obres ho reclami.

Còpia dels documents
El contractista té dret a treure còpies a càrrec seu, dels Plecs de Condicions, pressupostos i
altres documents de la contracta. El director de les obres, si el Contractista sol·licita aquests,
autoritzarà les còpies després de contractades les obres.
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Treballs. Materials i Mitjans Auxiliars
Llibre d’ordres
A la oficina de l'obra, tindrà el Contractista el Llibre d'Ordres, en el que s'anotaran les
que el director de les obres necessiti donar en el transcurs de l'obra.
El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per el
Contractista com les que figuren en el Plec de Condicions.
Inici dels treballs i termini d’execució
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte al Director de les Obres de
l’inici dels treballs, abans de transcórrer vint-i-quatre hores de la seva iniciació: prèviament
s'haurà subscrit l'acta de replanteig .
L'adjudicatari començarà les obres dins del termini de 15 dies des de la data de adjudicació.
Donarà compte al director de les obres, mitjançant ofici, del dia en què es proposa iniciar els
treballs, havent aquest de donar justificant de recepció.
L'acta de comprovació de replanteig haurà de signar abans dels trenta (30) dies següents a la
data d'atorgament del contracte.
Les obres quedaran acabades dins del termini d'un any.
El Contractista està obligat al compliment de tot el que es disposa a la Reglamentació Oficial de
Treball.

Condicions generals d’execució
El Contractista emprarà els materials i mà d'obra que compleixin les condicions exigides en les
condicions generals d'índole Tècnica del Plec General de Condicions Vàries de l'Edificació i
realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'especificat també en
l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, el Contractista és l'únic
responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en
aquests puguin existir, per la seva mala execució o per la deficient qualitat de els materials
emprats o aparells col·locats, sense que pugui servir d'excusa ni li atorgui cap dret, la
circumstància que el director de les obres o els seus subalterns no li hagin cridat l'atenció
sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorats en les certificacions parcials de
l'obra que sempre se suposa que es s'estenen i abonen a bon compte.
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Treballs defectuosos
Com a conseqüència del que s'ha expressat, quan el Director de les Obres, o el seu
representant en l'obra, adverteixin vicis o defectes en els treballs executats, o que els
materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui
en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests i abans de verificar la recepció
definitiva de l'obra, podran disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i
reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot això a costa de la contracta.

Obres i vicis ocults
Si el Director de les Obres tingués raons fonamentades per creure en l'existència de vicis ocults
de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment i abans de la
recepció definitiva, les demolicions que cregui necessàries a reconèixer els treballs que suposi
defectuosos.
Les despeses de la demolició de la reconstrucció que s'ocasionin, seran a compte del
Contractista, sempre que els vicis existeixin realment; en cas contrari correran a càrrec del
propietari.

Abonament de les obres
Totes les unitats d'obra s'abonaran d'acord que l’especificat en el pressupost del present
projecte, entenent per unitat d'obra la unitat realment executada. A tall d'exemple s'exposa a
continuació l'abonament de la unitat d'obra "Formigó".
Abonament del formigó:
S'entén per metre cúbic (m3) de qualsevol classe de formigó, un metre cúbic (1 m3) d'obra
completament acabada, d'acord amb el que ordena aquest Plec, sigui quina sigui la
procedència dels materials que en aquestes fàbriques es emprin.
La cubicació per abonaments d'obres de fàbrica es calcularà segons els Plànols del Present
Projecte.
En els preus de les diferents classes de formigó estan inclosos el ciment, el additiu, si escau, el
vibrat, així com totes les operacions de preparació, transport, execució, curat i terminació.
També queden inclosos els encofrats necessaris.

Materials no utilitzables o defectuosos
No es procedirà a l'ocupació i col·locació dels materials i dels apartats sense que abans siguin
examinats i acceptats pel Director de les Obres, en els termes que prescriuen els Plecs de
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Condicions, depositant a aquest efecte el Contractista, les mostres i models necessaris per
efectuar amb ells comprovacions, assajos o proves preceptuades en el Plec de Condicions,
vigent en l'obra.
Les despeses que ocasionin els assaigs, anàlisis, proves, etc., Abans indicats seran a càrrec del
Contractista.
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament
preparats, el Director de les Obres donarà ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres
que s'ajustin a les condicions requerides en els Plecs o, a falta d'aquests, a les ordres del
director de les obres.

Mitjans auxiliars
És obligació de la Contracta el executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i
aspecte de les obres encara que no es trobi expressament estipulat en els Plecs de Condicions,
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director de les
Obres i dins dels límits de possibilitat que els pressupostos determinin per a cada unitat d'obra
i tipus d'execució.
Seran de compte i risc del Contractista, les bastides, cintres, màquines i altres mitjans auxiliars
que per la deguda marxa i execució dels treballs es necessitin, no cabent per tant, al Propietari
cap responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui passar en les obres per
insuficiència dels esmentats mitjans auxiliars.
Seran així mateix de compte del Contractista, els mitjans auxiliars de protecció i senyalització
de l'obra, com ara tanca, elements de protecció provisionals, senyals de trànsit adequades,
senyals lluminosos nocturnes, etc. i totes les necessàries per evitar accidents previsibles en
funció de l'estat de l'obra i d'acord amb la legislació vigent.

Recepció i liquidació
Recepcions provisionals
Per procedir a la recepció provisional de les obres serà necessària l'assistència del Director de
les Obres i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat.
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d'acord amb les condicions
establertes, es donaran per rebudes provisionalment començant a córrer en aquesta data el
termini de garantia, que s’ajustarà als terminis vigents.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar en l'acta i s'especificaran
en la mateixa les precises i detallades instruccions que el director de les Obres d'assenyalar al
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Contractista per remeiar els defectes observats, fixant-se un termini per esmenar, expirat el
qual, s'efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, a fi de procedir a la recepció
provisional de l'obra.
Després de realitzar un escrupolós reconeixement i si l'obra estigués d'acord amb les
condicions d'aquest Plec, s'aixecarà una acta per duplicat, a la qual adjuntar els documents
justificants de la liquidació final. Una de les actes quedarà en poder de la propietat i l'altra
s'entregarà al Contractista.

Termini de garantia
El termini de garantia serà el legalment establert en La Llei 38/1999 de 5 de novembre de
ordenació de la Edificació i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l'obra. Durant
el termini de garantia serà de compte del Contractista totes les obres de conservació definides
en el Projecte.
A més, seran de compte del Contractista, les indemnitzacions que siguin procedents per
perjudicis a tercers, com a conseqüència d'accidents deguts a una senyalització o protecció
insuficient o defectuosa imputable a aquell.
Així mateix, seran de compte del Contractista les indemnitzacions que siguin procedents per
perjudicis que s'ocasionin a tercers per interrupció de serveis públics o particulars, danys
causats en els seus béns per obertura de rases o desviaments de lleres, habilitació de camins
provisionals, explotació de préstecs i pedreres, establiment de magatzems, tallers, dipòsits de
maquinària, materials, i totes les operacions requereixi l'execució de les obres, sempre que no
es trobin compreses en el projecte respectiu o es derivin d'una actuació culpable o negligent
del Contractista.

Conservació de treballs rebuts provisionalment
Si el Contractista, sent la seva obligació no atén la conservació de l'obra durant el termini de
garantia, en el cas que la instal·lació no hagi estat ocupada pel Propietari, procedirà a disposar
tot el que calgui perquè s'atengui a la guarderia, neteja i tot el que sigui menester per la seva
bona conservació, abonant-se tot allò per compte de la contracta.
En abandonar el Contractista la instal·lació, tant per bon acabament de les obres, com en el cas
de rescissió de contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que el director
de les obres fixi.
Després de la recepció provisional de al instal·lació i en el cas que la conservació del mateix
corri a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, estris, materials, mobles, etc., que
els indispensables per a la vigilància i neteja i per als treballs que calgués fer.
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En tot cas, ocupada o no la instal·lació, està obligat el Contractista a revisar i repassar l'obra
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions
Econòmiques".
El Contractista s'obliga a destinar a costa a un vigilant de les obres que prestarà el seu servei
d'acord amb les ordres rebudes de la Direcció Facultativa.

Recepció definitiva
Acabant el termini de garantia, es verificarà la recepció definitiva amb les mateixes condicions
que la provisional, i si les obres estan ben conservades i en perfectes condicions, el
Contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat econòmica; en cas contrari es retardarà la
recepció definitiva fins que, a judici del director de les obres, i dins del termini que es marqui,
quedin les obres de la manera i forma que es determinen en aquest Plec.
Si el nou reconeixement resultés que el Contractista no hagués complert, es declararà
rescindida la contracta amb pèrdues de la fiança, llevat que la propietat cregui convenient
concedir un nou termini.

Liquidació final
Acabades les obres, es procedirà a la liquidació fixada, que inclourà l'import de les unitats
d'obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre que hagin estat
prèviament aprovades per la Direcció Tècnica amb els seus preus. De cap manera tindrà dret el
Contractista a formular reclamacions per augments d'obra que no estiguessin autoritzats per
escrit a l'Entitat propietària amb el vistiplau del director de les obres.

Liquidació en cas de rescissió
En aquest cas, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatori, que redactarà d'acord
per ambdues parts. Inclourà l'import de les unitats d'obra realitzades fins a la data de la
rescissió.

Facultats de la Direcció d’Obra
A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director de les Obres, expressades
en els articles precedents, és missió específica seva la direcció i vigilància dels treballs que en
les obres es realitzin bé per si o per mitjà dels seus representants tècnics i això amb autoritat
tècnica legal, completa i indiscutible, fins i tot en tot allò no previst específicament en el "Plec
General de Condicions Vàries de la Edificació ", sobre les persones i coses situades en l'obra i
en relació amb els treballs que per a l'execució dels edificis i obres annexes es duguin a terme,
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podent fins i tot, però amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que l'adoptar
aquesta resolució és útil i necessària per a la deguda marxa de l'obra.
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Plec de prescripcions d’indole econòmica
Base fonamental
Base fonamental
Com a base fonamental d'aquestes "Condicions Generals d'índole econòmica", s'estableix el
principi que el Contractista ha de percebre l'import de tots els treballs executats, sempre que
aquests s'hagin realitzat d'acord i subjecció al Projecte i Condicions Generals i particulars que
regeixin la construcció de la instal·lació i obra annexa contractada.

Garanties de compliment i fiances
Garanties:
El Director d'Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències bancàries o d'altres
entitats o persones, a fi d'assegurar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per a
l'exacte compliment del Contracte; aquestes referències, si li són demanades, les presentarà el
Contractista abans de la signatura del Contracte.
Fiances:
Es podrà exigir al Contractista, perquè respongui del compliment del que contractat, una
fiança del 5% del pressupost de les obres adjudicades.

Execució dels treballs amb càrrec a la fiança
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per utilitzar l'obra en les
condicions contractades, el Director d'Obra, en nom i representació del Propietari, els
ordenarà executar a un tercer, o directament per administració, abonant el seu import amb la
fiança dipositada, sense perjudici de les accions legals a què tingui dret el propietari en el cas
que l'import de la fiança no sigui suficient per abonar l'import de les despeses efectuades en
les unitats d'obra que no fossin de rebut.

Devolució de la fiança
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini que no excedirà de 8 dies, un
cop signada l'acta de recepció definitiva de l'obra, sempre que el Contractista hagi acreditat,
per mitjà de certificat de l'Alcalde del Districte Municipal en el terme on es troba emplaçada
l’obra contractada, que no existeix cap reclamació contra ell pels danys i perjudicis que siguin
del seu compte o per deutes dels jornals o materials, ni per indemnitzacions derivades
d'accidents ocorreguts en el treball.
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Despeses de caràcter general a càrrec del contractista
Seran de compte del Contractista les despeses que originin el replanteig de les obres o les
seves comprovacions i els replantejaments parcials de les mateixes, els de la seva construcció,
desmuntatge i retirada de tota classe de construccions auxiliars, els de lloguer o adquisició de
terrenys per a dipòsits de maquinària o materials, els de protecció de materials i de la pròpia
obra contra tot deteriorament, dany i incendi, complint els requisits vigents per a
l'emmagatzematge d'explosiu i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i
escombraries, els de construcció i conservació de camins provisionals per desviaments del
trànsit i servei de les obres no compreses en el projecte, desguassos, senyals de trànsit i altres
recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres, els de retirada al final d'obra,
de les instal·lacions per subministrament d'aigua, i energia elèctrica necessàries per a les
obres, així com l'adquisició de aquestes aigües i energia, els de demolició de les instal·lacions
provisionals, els de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
Igualment seran de compte del Contractista les despeses originades pels assajos de materials
de control d'execució de les obres que disposi la Direcció d'Obra.
En els casos de rescissió de contracte, qualsevol que sigui la causa que la motivi, seran de
compte del Contractista les despeses originades per la liquidació, així com els de retirada dels
mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les obres.

Programació de les obres i instal·lacions que han d'exigir-se
L'adjudicatari haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d’Obra, abans del començament de
les obres, un programa de treball amb especificació de terminis parcials i data d'acabament de
les diferents unitats d'obra compatibles amb el termini total d'execució. Aquest pla, una
vegada aprovat per la Direcció d’Obra, s'incorporarà al Plec de Condicions del Projecte i
adquirirà, per tant, caràcter contractual.
L'adjudicatari presentarà, així mateix, una relació completa dels serveis i maquinària que es
compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran
adscrits a l'obra, sense que, en cap cas el Contractista pugui retirar sense autorització de la
Direcció.
Així mateix, l'adjudicatari haurà d'augmentar els mitjans auxiliars proposats, no implicarà
exempció alguna de responsabilitat per al Contractista, en cas de incompliment dels terminis
parcials o totals convinguts.
L'adjudicatari haurà de constituir, a càrrec seu, una Oficina d'Obra, el emplaçament i
característiques hauran de ser aprovades per la Direcció de les Obres, i en on aquesta tindrà a
la seva disposició la documentació necessària referent a les obres: Plànols, Memòria, Plec de
Prescripcions Tècniques, Contractes Vigents i Normativa de Aplicació.
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Altres fàbriques i treballs
En l'execució d'altres fàbriques i treballs que entrin a la construcció de les obres, per a les
quals no existissin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, el Contractista
s'atindrà, en primer terme, al que resulta dels plànols, quadres de preus i pressupostos; en
segon terme, a les bones pràctiques seguides en fàbriques i treballs anàlegs pels millors
constructors.
El Contractista dins de les prescripcions d'aquest Plec, tindrà la llibertat per dirigir la marxa de
les obres i per emprar els procediments que jutgi convenients, sempre que amb això no resulti
perjudici per a la bona execució o futura subsistència aquelles, havent la Direcció d'Obra, en
casos dubtosos que amb aquests es relacionin, resoldre sobre aquests punts.

Descripció general
El Contractista haurà d'executar tot allò que, sense separar-se del esperit general de projecte
aprovat i de les especificacions d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, ordeni la Direcció
d'Obra per a la bona construcció i aspecte de les obres, tot i que no es trobi taxativament
descrit i detallat en aquest Plec.
Donada la gran varietat de materials existents al mercat amb qualitat suficient, i les novetats o
millores tècniques que puguin presentar-se en les dates de execució de les obres, la Direcció
d'Obra, podrà ordenar la utilització de productes anàlegs als definits en aquest Plec, i que per
les seves característiques es considerin més idonis en el moment de realització de les obres.

Vigilància de les obres
La Propietat podrà nomenar un vigilant almenys, les atribucions serà presenciar
l'execució dels treballs i transmetre al Contractista les ordres que la Direcció d'Obra vegi
convenient comunicar i el deure serà donar part diàriament a la Direcció d'Obra amb tots
aquells detalls que es demanin.
El Contractista no podrà oposar ni dificultar la tasca de vigilant, per contra se li
facilitaran les dades li demani referent a les obres. Seran de compte del Contractista les
despeses de vigilància, anàlisi, proves i assajos, inclosos en el Projecte.
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Preus i revisions
Preus contradictoris
Si ocorregués algun cas per virtut del qual fos necessari fixar un nou preu, es procedirà a
estudiar-lo i convenir contradictòriament de la manera següent:
L'adjudicatari formularà per escrit, sota la seva signatura, el preu que, al seu parer, s'ha
d'aplicar a la nova unitat.
La Direcció tècnica estudiarà el que, segons el seu criteri, s'hagi d'utilitzar.
Si tots dos són coincidents es formularà per la Direcció Tècnica l'Acta de Avinença, igual que si
qualsevol petita diferència o error fossin salvats per simple exposició i convicció d'una de les
parts, quedant així formalitzat el preu contradictori.
Si no fos possible conciliar per simple discussió els resultats, el Director proposarà a la
propietat que adopti la resolució que estimi convenient, que podrà ser aprovatòria del preu
exigit per l'adjudicatari o, altrament, la segregació de la obra o instal·lació nova, per a ser
executada per administració o per un altre adjudicatari diferent.
La fixació del preu contradictori haurà de procedir necessàriament al començament de la nova
unitat, ja que, si per qualsevol motiu ja s'hagués començat, l'adjudicatari estarà obligat a
acceptar el que bonament vulgui fixar el Director a concloure a satisfacció d'aquest.

Reclamacions d'augment de preus
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error i omissió, reclamar augment dels preus fixats en el
quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a l'execució de les obres.
Tampoc se li admetrà reclamació de cap espècie fundada en les indicacions que, sobre les
obres, es facin en la Memòria, per no servir aquest document de base a la Contracta. Les
equivocacions materials o errors aritmètics en les unitats de obra o en el seu import, es
corregiran en qualsevol època que s'observin, però no es tindran en compte als efectes de la
rescissió de contracte, assenyalats en els documents relatius a les "Condicions Generals o
Particulars d'índole facultativa", sinó en el cas que el Director d'Obra o el Contractista els
haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data d'adjudicació.

Revisió de preus
Contracten obres a risc i ventura, és natural per això, que no s'ha de admetre la revisió dels
preus contractats. Tanmateix i donada la variabilitat contínua dels preus dels jornals i les seves
càrregues socials, així com la dels materials i transports, que és característica de determinades
130

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

èpoques anormals, s'admet, durant elles, la revisió dels preus contractats, bé en alça o en
baixa i en anomalia amb les oscil·lacions dels preus en el mercat.
Per això i en els casos de revisió en alça, el Contractista pot sol·licitar-la del Propietari, quan es
produeixi qualsevol alteració de preu, que repercuteixi, augmentant els contractes. Ambdues
parts convindran el nou preu unitari abans de començar o de continuar l'execució de la unitat
d'obra en què intervingui l'element el preu al mercat, i per causa justificada, especificant i
acordant, també, prèviament, la data a partir de la qual s'aplicarà el preu revisat i elevat, per a
això es tindrà en compte que si escaigui, l'apilament de materials d'obra. al cas que estiguessin
totalment o parcialment abonats pel propietari.
Si el propietari o el Director d'Obra, en la seva representació, no estigués d'acord amb els nous
preus dels materials, transports, etc., que el Contractista desitgi percebre com normals en el
mercat, aquell té la facultat de proposar al Contractista, i aquest l'obligació d'acceptar, els
materials, transports, etc., A preus inferiors a les comandes pel contractista, en aquest cas
lògic i natural, es tindran en compte per a la revisió, els preus dels materials, transports, etc.
adquirits pel Contractista gràcies a la informació del propietari.
Quan el propietari o el Director d'Obra, en la seva representació, no estigués d'acord amb els
nous preus dels materials, transports, etc. concertarà entre les dues parts la baixa a realitzar
en els preus unitaris vigents en l'obra, en equitat per la experimentada per qualsevol dels
elements constitutius de la unitat d'obra i la data en què començaran a regir els preus revisats.
Quan, entre els documents aprovats per les dues parts, figurés el relatiu a els preus unitaris
contractats descompostos, se seguirà un procediment similar al preceptuat en els casos de
revisió per alça de preus.

Elements compresos en el pressupost
En fixar els preus de les diferents unitats d'obra en el pressupost, s'ha tingut en compte
l'import de bastides, tanques, elevació i transport del material, és dir, tots els corresponents a
medis auxiliars de la construcció, així com tota sort d'indemnitzacions, impostos, multes o
pagaments que hagin de fer-se per qualsevol concepte, amb els que es trobin gravats o es
gravin els materials o les obres per l'Estat, província o municipi.
Per aquesta raó no s'abonarà al Contractista cap quantitat per aquests conceptes.
En el preu de cada unitat també van compresos els materials accessoris i operacions
necessàries per a deixar l'obra completament acabada i en disposició de rebre.
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Valoració i abonament dels treballs
Valoració de l’obra
L’amidament de l'obra conclosa es farà pel tipus d'unitat fixada en el corresponent pressupost.
La valoració s'haurà d'obtenir aplicant a les diverses unitats d'obra el preu que tingués assignat
en el Pressupost.

Amidaments parcials i finals
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista, de l'acte s'aixecarà acta
per duplicat, que serà signada per ambdues parts. L’amidament final es farà després
d'acabades les obres amb precisa assistència del Contractista.
En l'acta que s'estengui, d'haver-se verificat l’amidament en els documents que l'acompanyen,
haurà d'aparèixer la conformitat del Contractista o de la seva representació legal. En cas de no
haver acord l'exposarà sumàriament i a reserva d'ampliar les raons que a això obliga.

Errades en el pressupost
Es suposa que el Contractista ha fet un estudi detingut dels documents que componen el
Projecte, i per tant al no haver fet cap observació sobre possible errors o equivocacions en el
mateix, s'entén que no hi ha lloc a cap disposició en que afecta a mesures o preus de tal
manera, que l'obra executada d'acord amb el Projecte conté major nombre d'unitats de les
previstes, no té dret a reclamació.
Si per contra, el nombre d'unitats fos inferior, es descomptarà del pressupost.

Valoració d’obres incompletes
Quan per conseqüència de rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes,
s'aplicaran els preus del pressupost, sense que pugui pretendre fer la valoració de la unitat
d'obra fraccionant en forma diferent a l'establerta en els quadres de descomposició de preus.

Caràcter provisional de les liquidacions parcials
Les liquidacions parcials tenen caràcter de documents provisionals a bon compte, subjectes a
certificacions i variacions que resultin de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes
certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen la propietat es reserva en tot
moment i especialment al fer efectives les liquidacions parcials, el dret de comprovar que el
Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de jornals i materials invertits
en l'Obra, al efecte ha de presentar el contractista els comprovants que s'exigeixin.
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Pagaments
Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establerts i el seu import
correspondrà, precisament, al de les Certificacions d'obra expedits per el Director d'Obra, en
virtut de les quals es verifiquen aquells.

Suspensió per retard de pagaments
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retard en els pagaments, suspendre treballs ni
executar-los a menor ritme del que els correspongui, d'acord amb el termini en què han
d'acabar.
Indemnització per retard dels treballs
L'import de la indemnització que ha d'abonar el Contractista per causes de retard no justificat,
en el termini d'acabament de les obres contractades, serà: l'import de la suma de perjudicis
materials causats per impossibilitat d'ocupació de l'immoble, degudament justificats.

Indemnització per danys de causa major al contractista
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici
ocasionats en les obres, sinó en els casos de força major. Per als efectes de aquest article, es
consideren com a tals casos únicament els que segueixen:
1. - Els incendis causats per electricitat atmosfèrica.
2. - Els danys produïts per terratrèmols i sismes submarins.
3. - Els produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que
siguin de preveure al país, i sempre que hi hagi constància inequívoca que el Contractista va
prendre les mesures possibles, al seu abast, per evitar o atenuar els danys.
Els que provinguin de moviments del terreny en què estiguin construïdes les obres. Les
destrosses ocasionades violentament a mà armada, en temps de guerra, moviments sediciosos
populars o robatoris tumultuosos.
La indemnització es referirà, exclusivament, a l'abonament de les unitats d'obra ja executades
o materials apilats a peu d'obra; en cap cas comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o
instal·lacions, etc., propietat de la Contracta.
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Varis
Millores de les obres
No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en què el Director d'Obra hagi ordenat per
escrit l'execució dels treballs nous o que millorin la qualitat de els contractats, així com la dels
materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les
unitats contractades, excepte en cas d'error en les mesuraments del Projecte, llevat que el
Director d'Obra ordeni, també per escrit, la ampliació de les contractades.

Assegurança dels treballs
El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada, durant tot el temps que duri la seva
execució, fins a la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà, en tot moment,
amb el valor que tinguin, per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat
Asseguradora, en cas de sinistre, s'ingressarà a compte, a nom del propietari, perquè, amb
càrrec a ella, s'aboni l'obra que es construeixi i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta
dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters aliens als de la
construcció de la part sinistrada; la infracció del que s'ha exposat serà motiu suficient perquè
el Contractista pugui rescindir la contracta, amb devolució de la fiança, abonament complet de
despeses, materials emmagatzemats, etc. i una indemnització equivalent a l'import dels danys
causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin abonat, però sols en proporció
equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a
l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Director d'Obra.
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció de edifici que s'ha
d'assegurar i la seva quantia, i si res es preveiés, s'entendrà que l'assegurança ha de
comprendre tota part d'edifici afectat per l'obra.
Els riscos assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa d'assegurances, els posarà el
Contractista abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a l'objecte de demanar
d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
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Plec de prescripcions d’indole legal
Jurisdicció
Per a quantes qüestions, litigis o diferències poguessin sorgir durant o després de els treballs,
les parts se sotmetran a judici d'amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i
presidit pel Director d'Obra de l'Obra i, en últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc en què
radiqui la propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari.
El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el
Contracte i en els documents que componen el Projecte (la Memòria no tindrà consideració de
document del Projecte).
El Contractista s'obliga al que estableix la llei de Contractes de Treball i més al disposat per la
d'Accidents de Treball, Subsidi Familiar i Assegurances Socials.
Seran de càrrec i compte del Contractista la tanca i la policia del solar, tenint cura de la
conservació dels seus límits i vigilant que, pels posseïdors de les finques contigües, si n'hi ha,
no es realitzin durant les obres actes que minvin o modifiquin la propietat.
Tota observació referent a aquest punt serà posada immediatament en coneixement del
Director d'Obra.
El Contractista és responsable de tota falta relativa a la política urbana i a les Ordenances
municipals a aquests aspectes vigents en la localitat en que l'edificació estigui emplaçada.

Accidents de treball i danys a tercers
En cas d'accidents ocorreguts amb motiu i en l'exercici dels treballs per l'execució de les obres,
el Contractista s'atindrà al disposat a aquests respectes, a la legislació vigent, i sent, en tot cas,
únic responsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la
Propietat per responsabilitats en qualsevol aspecte.
El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions
vigents preceptuen per evitar, en el possible, accidents als obrers o vianants, no només en les
bastides, sinó en tots els llocs perillosos de l'obra.
Dels accidents o perjudicis de tot gènere que, per no complir el Contractista el legislat sobre la
matèria, puguin esdevenir o sobrevenir, serà aquest l'únic responsable, o seus representants
en l'obra, ja que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les despeses
precises per complimentar degudament aquestes disposicions legals.
El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiència o descuit,
sobrevinguessin en les obres on s'efectuïn els treballs. Serà per tant del seu l'abonament de les

135

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

indemnitzacions a qui correspongui i quan a això hagués lloc, de tots els danys i perjudicis que
puguin causar en les operacions d'execució de les obres.
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria,
havent d'exhibir, quan això fos requerit, el justificant de tal compliment.

Pagaments d’arbitratges
El pagament d'impostos i arbitratges en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques,
enllumenat, etc., l'abonament s'ha de fer durant el temps d'execució de les obres per concepte
inherent als propis treballs que es realitzen anirà a càrrec de la Contracta, sempre que en les
condicions particulars del Projecte no s'estipuli el contrari. No obstant això, el Contractista
haurà de ser reintegrat l'import de tots aquells conceptes que el Director d'Obra consideri just
fer-ho.

Causes de rescissió del contracte
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s'assenyalen:
1.

La mort o incapacitat del Contractista.

2.

La fallida del Contractista.

En els casos anteriors, si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes
condicions estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o rebutjar l'oferiment, sense
que en aquest últim cas tinguin aquells dret a indemnització.
3.

Les alteracions del Contracte per les causes següents:

A).La modificació del projecte en forma tal que presenti alteracions
fonamentals de mateix, segons el parer del Director d'Obra i, en qualsevol cas sempre que la
variació del pressupost d'execució, com a conseqüència d'aquestes modificacions, representi
en més o menys del 40 per 100, com a mínim, d'algunes unitats del Projecte modificades.
B).La modificació d'unitats d'obra, sempre que aquestes modificacions
representin variacions en més o menys del 40 per 100, com a mínim de les unitats del Projecte
modificades.
4.
La suspensió de l'obra començada i, en tot cas, sempre que, per causes alienes
a la Contracta, no de començament a l'obra adjudicada dins del termini de tres mesos, a partir
de l'adjudicació, en aquest cas, al retorn de la fiança serà automàtica.
5.
La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi
excedit un any.
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6.
El no donar començament la Contracta als treballs dins del termini assenyalat
en les condicions particulars del Projecte.
7.
L'incompliment de les condicions del Contracte, quan impliqui descuit o mala
fe, amb perjudici dels interessos de l'obra.
8.

La terminació del termini d'execució de l'obra, sense haver arribat a aquesta.

9.

L'abandonament de l'obra sense causa justificada.

10.

La mala fe en l'execució dels treballs.
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Condicions per a l'Obra Civil i Muntatge de línies elèctriques d'Alta
Tensió
Condicions generals.
1. Objecte.
aquest plec de condicions determina els requisits al fet que s'ha d'ajustar l'execució
d'instal·lacions per a la distribució d'energia elèctrica les característiques tècniques de la qual
estaran especificades en el corresponent projecte.
2. Camp d’aplicació.
aquest plec de condicions es refereix a la construcció de xarxes aèries o subterrànies d'alta
tensió.
els plecs de condicions particulars podran modificar les presents prescripcions.
3. Disposicions generals.
el contractista està obligat al compliment de la reglamentació del treball corresponent, la
contractació del segur obligatori, subsidi familiar i de vellesa, segur de malaltia i totes aquelles
reglamentacions de caràcter social vigents o que en endavant es dictin. En particular, haurà de
complir el que es disposa en la norma uneix 24042 ?contractació d'obres. Condicions
generals?, sempre que no ho modifiqui el present plec de condicions.
el contractista haurà d'estar classificat, segons ordre del ministeri d'hisenda, en el grup,
subgrup i categoria corresponents al projecte i que es fixarà en el plec de condicions
particulars, en cas que procedeixi.
3.1. Condicions facultatives legals.
Les obres del projecte, a més del prescrit en el present plec de condicions, es regiran per
l'especificat en:
A) reglamentació general de contractació segons decret 3410/75, de 25 de novembre.
B) plec de condicions generals per a la contractació d'obres públiques aprovat per decret
3854/70, de 31 de desembre.
C) article 1588 i següents del codi civil, en els casos que sigui procedent la seva aplicació al
contracte que es tracti.
D) decret de 12 de març de 1954 pel qual s'aprova el reglament de verificacions elèctriques i
regularitat en el subministrament d'energia.
I) llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals i rd 162/97 sobre
disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció.
139

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

3.2. Seguretat en el treball.
el contractista està obligat a complir les condicions que s'indiquen a l'apartat ?f? del paràgraf
3.1. D'aquest plec de condicions i quantes en aquesta matèria anessin de pertinent aplicació.
així mateix, haurà de proveir quant calgués per al manteniment de les màquines, eines,
materials i útils de treball en degudes condicions de seguretat.
mentre els operaris treballin en circuits o equips en tensió o en la seva proximitat, usaran roba
sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari d'objectes de metall; els metres, regles,
mànecs de setrills, útils netejadors, etc. Que s'utilitzin no han de ser de material conductor. Es
portaran les eines o equips en borses i s'utilitzarà calçat aïllant o almenys sense ferralles ni
claus en soles.
el personal de la contracta ve obligat a usar tots els dispositius i mitjans de protecció personal,
eines i peces de seguretat exigits per eliminar o reduir els riscos professionals tals com a casc,
ulleres, banqueta aïllant, etc. Podent el director d'obra suspendre els treballs, si estima que el
personal de la contracta està exposat a perills que són corregibles.
el director d'obra podrà exigir del contractista, ordenant-ho per escrit, el cessament en l'obra
de qualsevol empleat o obrer que, per imprudència temerària, fora capaç de produir accidents
que fessin perillar la integritat física del propi treballador o dels seus companys.
el director d'obra podrà exigir del contractista a qualsevol moment, abans o després de la
iniciació dels treballs, que present els documents acreditatius d'haver formalitzat els règims de
seguretat social de tot tipus (afiliació, accident, malaltia, etc.) En la forma legalment establerta.
3.3. Seguretat publica.
el contractista haurà de prendre totes les precaucions màxima en totes les operacions i usos
d'equips per protegir a les persones, animals i coses dels perills procedents del treball, sent del
seu compte les responsabilitats que per tals accidents s'ocasionin.
el contractista mantindrà pòlissa d'assegurances que protegeixi suficientment a ell i als seus
empleats o obrers enfront de les responsabilitats per danys, responsabilitat civil, etc. Que en
l'un i l'altre poguessin incórrer per al contractista o per a tercers, com a conseqüència de
l'execució dels treballs.
4. Organització del treball.
el contractista ordenarà els treballs en la forma més eficaç per a la perfecta execució dels
mateixos i les obres es realitzaran sempre seguint les indicacions del director d'obra, a
l'empara de les condicions següents:
4.1. Dades de l'obra.
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es lliurarà al contractista una còpia dels plànols i plecs de condicions del projecte, així com
quants plans o dades necessiti per a la completa execució de l'obra.
el contractista podrà prendre nota o treure còpia a la seva costa de la memòria, pressupost i
annexos del projecte, així com segones còpies de tots els documents.
el contractista es fa responsable de la bona conservació dels originals d'on obtingui les còpies,
els quals seran retornats al director d'obra després de la seva utilització.
d'altra banda, en un termini màxim de dos mesos, després de la terminació dels treballs, el
contractista haurà d'actualitzar els diversos plànols i documents existents, d'acord amb les
característiques de l'obra acabada, lliurant al director d'obra dos expedients complets relatius
als treballs realment executats.
no es faran pel contractista alteracions, correccions, omissions, addicions o variacions
substancials en les dades fixades en el projecte, excepte aprovació prèvia per escrit del
director d'obra.
4.2. Replanteig de l'obra.
el director d'obra, una vegada que el contractista estigui en possessió del projecte i abans de
començar les obres, haurà de fer el replanteig de les mateixes, amb especial atenció en els
punts singulars, lliurant al contractista les referències i dades necessàries per fixar
completament la ubicació dels mateixos.
s'aixecarà per duplicat acta, en la qual constaran, clarament, les dades lliurades, signat pel
director d'obra i pel representant del contractista.
les despeses de replanteig seran de compte del contractista.
4.3. Millores i variacions del projecte.
no es consideraran com a millores ni variacions del projecte més que aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit pel director d'obra i convingut preu abans de procedir a la
seva execució.
les obres accessòries o delicades, no incloses en els preus d'adjudicació, podran executar-se
amb personal independent del contractista.
4.4. Recepció del material.
el director d'obra d'acord amb el contractista donarà al seu degut temps la seva aprovació
sobre el material subministrat i confirmarà que permet una instal·lació correcta.
la vigilància i conservació del material subministrat serà per compte del contractista.
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4.5. Organització.
el contractista actuarà de patró legal, acceptant totes les responsabilitats corresponents i
quedant obligat al pagament dels salaris i càrregues que legalment estan establertes, i en
general, a tot quant es legisli, decreti o ordeni sobre el particular abans o durant l'execució de
l'obra.
dins dels estipulat en el plec de condicions, l'organització de l'obra, així com la determinació de
la procedència dels materials que s'emprin, estarà a càrrec del contractista a qui correspondrà
la responsabilitat de la seguretat contra accidents.
el contractista haurà de, no obstant això, informar al director d'obra de tots els plans
d'organització tècnica de l'obra, així com de la procedència dels materials i emplenar quantes
ordres li de aquest en relació amb dades extremes.
en les obres per administració, el contractista haurà d'adonar diària al director d'obra de
l'admissió de personal, compra de materials, adquisició o lloguer d'elements auxiliars i quants
despeses hagi d'efectuar. Per als contractes de treball, compra de material o lloguer
d'elements auxiliars, els salaris dels quals, preus o quotes sobrepassin en més d'un 5% dels
normals al mercat, sol·licitarà l'aprovació prèvia del director d'obra, qui haurà de respondre
dins dels vuit dies següents a la petició, excepte casos de reconeguda urgència, en els quals
s'adonarà posteriorment.
4.6. Execució de les obres.
les obres s'executaran conforme al projecte i a les condicions contingudes en aquest plec de
condicions i en el plec particular si ho hi hagués i d'acord amb les especificacions assenyalades
en el de condicions tècniques.
el contractista, excepte aprovació per escrit del director d'obra, no podrà fer cap alteració o
modificació de qualsevol naturalesa tant en l'execució de l'obra en relació amb el projecte com
en les condicions tècniques especificades, sense prejudici del que a cada moment pugui
ordenar-se pel director d'obra a tenor dels disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 4.1.
el contractista no podrà utilitzar en els treballs personal que no sigui del seu exclusiu compte i
càrrec, excepte l'indicat a l'apartat 4.3.
igualment, serà del seu exclusiu compte i càrrec aquell personal aliè al pròpiament manual i
que sigui necessari per al control administratiu del mateix.
el contractista haurà de tenir al capdavant dels treballs un tècnic suficientment especialitzat
segons el parer del director d'obra.
4.7. Subcontractació de les obres.
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tret que el contracte disposi el contrari o que de la seva naturalesa i condicions es dedueixi
que l'obra ha de ser executada directament per l'adjudicatari, podrà aquest concertar amb
tercers la realització de determinades unitats d'obra.
la celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment dels següents requisits:
A) que es doni coneixement per escrit al director d'obra del subcontracte a celebrar, amb
indicació de les parts d'obra a realitzar i les seves condicions econòmiques, a fi que aquell ho
autoritzi prèviament.
B) que les unitats d'obra que l'adjudicatari contracti amb tercers no excedeixi del 50% del
pressupost total de l'obra principal.
en qualsevol cas el contractista no quedarà vinculat en absolut ni reconeixerà cap obligació
contractual entre ell i el subcontractista i qualsevol subcontractació d'obres no eximirà al
contractista de cap dels seus obligacions respecte al contractant.
4.8. Termini d’execució.
els terminis d'execució, total i parcials, indicats en el contracte, es començaran a explicar a
partir de la data de replanteig.
el contractista estarà obligat a complir amb els terminis que s'assenyalin en el contracte per a
l'execució de les obres i que seran improrrogables.
no obstant l'anteriorment indicat, els terminis podran ser objecte de modificacions quan així
resulti per canvis determinats pel director d'obra deguts a exigències de la realització de les
obres i sempre que tals canvis influeixin realment en els terminis assenyalats en el contracte.
si per qualsevol causa, aliena per complet al contractista, no fos possible començar els treballs
en la data prevista o haguessin de ser suspesos una vegada començats, es concedirà pel
director d'obra, la pròrroga estrictament necessària.
4.9. Recepció provisional.
una vegada acabades les obres i als quinze dies següents a la petició del contractista es farà la
recepció provisional de les mateixes pel contractant, requerint per a això la presència del
director d'obra i del representant del contractista, aixecant-se la corresponent acta, en la qual
es farà constar la conformitat amb els treballs realitzats, si aquest és el cas. Dit acta serà
signada pel director d'obra i el representant del contractista, donant-se l'obra per rebuda si
s'ha executat correctament d'acord amb les especificacions donades en el plec de condicions
tècniques i en el projecte corresponent, començant-se llavors a explicar el termini de garantia.
en el cas de no trobar-se l'obra en estat de ser rebuda, es farà constar així en l'acta i es
donaran al contractista les instruccions precises i detallats per remeiar els defectes observats,
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fixant-se un termini d'execució. Expirat aquest termini, es farà un nou reconeixement. Les
obres de reparació seran per compte i a càrrec del contractista. Si el contractista no complís
aquestes prescripcions podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.
la forma de recepció s'indica en el plec de condicions tècniques corresponent.
4.10. Períodes de garantia.
el període de garantia serà l'assenyalat en el contracte i començarà a explicar des de la data
d'aprovació de l'acta de recepció.
fins que tingui lloc la recepció definitiva, el contractista és responsable de la conservació de
l'obra, sent del seu compte i càrrec les reparacions per defectes d'execució o mala qualitat dels
materials.
durant aquest període, el contractista garantirà al contractant contra tota reclamació de
tercers, fundada en causa i per ocasió de l'execució de l'obra.
4.11. Recepció definitiva.
en acabar el termini de garantia assenyalat en el contracte o en defecte d'això als sis mesos de
la recepció provisional, es procedirà a la recepció definitiva de les obres, amb la concurrència
del director d'obra i del representant del contractista aixecant-se l'acta corresponent, per
duplicat (si les obres són conformes), que quedarà signada pel director d'obra i el representant
del contractista i ratificada pel contractant i el contractista.
4.12. Pagament d'obres.
el pagament d'obres realitzades es farà sobre certificacions parcials que es practicaran
mensualment. Aquestes certificacions contindran solament les unitats d'obra totalment
acabades que s'haguessin executat en el termini al fet que es refereixin. La relació valorada
que figuri en les certificacions, es farà conformement als preus establerts, reduïts en un 10% i
amb la cubicació, plànols i referències necessàries per a la seva comprovació.
seran de compte del contractista les operacions necessàries per mesurar unitats ocultes o
enterrades, si no s'ha advertit al director d'obra oportunament per al seu mesurament.
la comprovació, acceptació o objeccions hauran de quedar acabades per ambdues parts en un
termini màxim de quinze dies.
el director d'obra expedirà les certificacions de les obres executades que tindran caràcter de
documents provisionals a bon compte, rectificables per la liquidació definitiva o per qualsevol
de les certificacions següents, no suposant d'altra banda, aprovació ni recepció de les obres
executades i compreses en aquestes certificacions.
4.13. Abonament de materials apilats.
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quan segons el parer del director d'obra no hi hagi perill que desaparegui o es deteriorin els
materials apilats i reconeguts com a útils, s'abonaran conformement als preus descomposts de
l'adjudicació. Dita material serà indicat pel director d'obra que ho reflectirà en l'acta de
recepció d'obra, assenyalant el termini de lliurament en els llocs prèviament indicats. El
contractista serà responsable dels danys que es produeixin en la càrrega, transport i
descàrrega d'aquest material.
la restitució de les bobines buides es farà en el termini d'un mes, una vegada que s'hagi
instal·lat el cable que contenien. En cas de retard en la seva restitució, deterioració o pèrdua,
el contractista es farà també càrrec de les despeses suplementàries que puguin resultar.
5. Disposició final.
la concurrència a qualsevol subhasta, concurs o concurs-subhasta el projecte del qual inclogui
el present plec de condicions generals, pressuposa la plena acceptació de totes i cadascuna de
les seves clàusules.

Condicions per a l'obra civil i muntatge de les línies elèctriques d'alta tensió amb
conductors aïllats
1. Preparació i programació de l'obra.
Per a la bona marxa de l'execució d'un projecte de línia elèctrica d'alta tensió, convé fer una
anàlisi dels diferents passos que cal seguir i de la forma de realitzar-los.
Inicialment i abans de començar la seva execució, es faran les següents comprovacions i
reconeixements:
- comprovar que es disposa de tots els permisos, tant oficials com a particulars, per a
l'execució del mateix (llicència municipal d'obertura i tancament de rases, condicionats
d'organismes, etc.).
- fer un reconeixement, sobre el terreny, del traçat de la canalització, fixant-se en l'existència
de boques de reg, serveis telefònics, d'aigua, enllumenat públic, etc. Que normalment es
puguin apreciar per registres en via pública.
- una vegada realitzat aquest reconeixement s'establirà contacte amb els serveis tècnics de les
compa½ías distribuïdores afectades (aigua, gas, telèfons, energia elèctrica, etc.), perquè
es½alen sobre el plànol de planta del projecte, les instal·lacions més properes que puguin
resultar afectades.
- és també interessant, d'una manera aproximada, fixar les escomeses als habitatges existents
d'aigua i de gas, amb la finalitat d'evitar, en tant que sigui possible, la deterioració de les
mateixes en fer les rases.
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- el contractista, abans de començar els treballs d'obertura de rases farà un estudi de la
canalització, d'acord amb les normes municipals, així com dels passos que siguin necessaris per
als accessos als portals, comerços, garatges, etc., així com les xapes de ferro que hagin de
col·locar-se sobre la rasa per al pas de vehicles, etc.
Tots els elements de protecció i es½alización els haurà de tenir disposats el contractista de
l'obra abans de donar començament a la mateixa.
2. Rases.
2.1 Rases en terra.
2.1.1. Execució.
La seva execució comprèn:
A) obertura de les rases.
B) subministrament i col·locació de protecció de sorra.
C) subministrament i col·locació de protecció de rasilles i maó.
D) col·locació de la cinta d’atenció al cable@.
I) tapat i piconat de les rases.
F) càrrega i transport de les terres sobrants.
G) utilització dels dispositius d'abalisament apropiats.
A) obertura de les rases.
Les canalitzacions, excepte casos de força major, s'executaran en terrenys de domini públic,
sota les voreres, evitant angles pronunciats.
El traçat serà el més rectilini possible, paral·lel en tota la seva longitud a vorades o façanes dels
edificis principals.
Abans de procedir al començament dels treballs, es marcaran, en el paviment de les voreres,
les zones on s'obriran les rases marcant tant la seva amplària com la seva longitud i les zones
on es deixaran ponts per a la contenció del terreny.
Si hi ha hagut possibilitat de conèixer les escomeses d'altres serveis a les finques construïdes
s'indicaran les seves situacions, amb la finalitat de prendre les precaucions degudes.
Abans de procedir a l'obertura de les rases s'obriran cales de reconeixement per confirmar o
rectificar el traçat previst.
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En marcar el traçat de les rases es tindrà en compte el radi mínim que cal deixar en la corba
conformement a la secció del conductor o conductors que es vagin a canalitzar, de manera que
el radi de curvatura d'estesa sigui com a mínim 20 vegades el diàmetre exterior del cable.
Les rases s'executaran verticals fins a la profunditat escollida, col·locant-se entibaciones en els
casos en què la naturalesa del terreny ho faci precís.
Es deixarà un pas de 50 cm entre les terres extretes i la rasa, tot al llarg de la mateixa, amb la
finalitat de facilitar la circulació del personal de l'obra i evitar la caiguda de terres en la rasa.
S'han de prendre totes les precaucions precises per no tapar amb terra registres de gas,
telèfons, boques de reg, embornals, etc.
Durant l'execució dels treballs en la via pública es deixaran passos suficients per a vehicles, així
com els accessos als edificis, comerços i garatges. Si és necessari interrompre la circulació es
precisarà una autorització especial.
En els passos de carruatges, entrades de garatges, etc., tant existents com a futurs, els creus
seran executats amb tubs, d'acord amb les recomanacions de l'apartat corresponent i prèvia
autorització del supervisor d'obra.
B) subministrament i col·locació de proteccions de sorres.
La sorra que s'utilitzi per a la protecció dels cables serà neta, solta, aspra, cruixent al tacte;
eximeix de substàncies orgàniques, argila o partícules terroses, per a això si fos necessari, es
tamisarà o rentarà convenientment.
S'utilitzarà indistintament de pedrera o de riu, sempre que reuneixi les condicions es½aladas
anteriorment i les dimensions dels grans seran de dos o tres mil·límetres com a màxim.
Quan s'empri la procedent de la rasa, a més de necessitar l'aprovació del supervisor de l'obra,
serà necessari el seu garbellat.
En el jaç de la rasa anirà una capa de 10 cm. D'espessor de sorra, sobre la qual se situarà el
cable. Per sobre del cable anirà una altra capa de 15 cm. De sorra. Ambdues capes de sorra
ocuparan l'amplària total de la rasa.
C) subministrament i col·locació de protecció de rasilles i maó.
Damunt de la segona capa de sorra es col·locarà una capa protectora de rasilles o maó, sent la
seva amplària d'un peu (25 cm.) Quan es tracti de protegir un sol cable o terna de cables en
malls. L'amplària s'incrementarà al mig peu (12,5 cm.) Per cada cable o terna de cables en
malls que s'a½ada en la mateixa capa horitzontal.
Els maons o rasilles seran ceràmics, duros i fabricats amb bones argiles. La seva cocció serà
perfecta, tindrà so campanil i la seva fractura serà uniforme, sense caliches ni cossos extra½us.
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Tant els maons buits com les rasilles estaran fabricats amb fang fi i presentarà cares planes
amb estries.
Quan es tendeixin dos o més cables tripolars de m.t. o una o diverses ternes de cables
unipolars, llavors es col·locarà, a tot el llarg de la rasa, un maó en posició de cant per separar
els cables quan no es pugui aconseguir una separació de 25 cm. Entre ells.
D) col·locació de la cinta d’atenció al cable@.
En les canalitzacions de cables de mitja tensió es col·locarà una cinta de clorur de polivinil, que
denominarem atenció a l'existència del cable@, tipus UNESA. Es col·locarà al llarg de la
canalització una tira per cada cable de mitja tensió tripolar o terna d'unipolars en malls i en la
vertical del mateix a una distància mínima a la part superior del cable de 30 cm. La distància
mínima de la cinta a la part inferior del paviment serà de 10 cm.
I) tapat i piconat de les rases.
Una vegada col·locades les proteccions del cable, es½aladas anteriorment, s'emplenarà tota la
rasa amb terra de l'excavació (prèvia eliminació de pedres gruixudes, tallants o enderrocs que
puguin portar), piconada, havent de realitzar-se els 20 primers cm. De forma manual, i per a la
resta és convenient piconar mecànicament.
El tapat de les rases haurà de fer-se per capes successives de deu centímetres d'espessor, les
quals seran piconades i regades, si fos necessari, amb la finalitat de que quedi suficientment
consolidat el terreny. La cinta d’atenció a l'existència del cable@, es col·locarà entre dos
d'aquestes capes, tal com s'ha indicat en d). El contractista serà responsable dels
enfonsaments que es produeixin per la deficiència d'aquesta operació i per tant seran del seu
compte posteriors reparacions que hagin d'executar-se.
F) càrrega i transport a abocador de les terres sobrants.
Les terres sobrants de la rasa, a causa del volum introduït en cables, sorres, rasilles, així com
l'espongi normal del terreny seran retirades pel contractista i portades a abocador.
El lloc de treball quedarà lliure d'aquestes terres i completament net.
G) utilització dels dispositius d'abalisament apropiats.
Durant l'execució de les obres, aquestes estaran degudament es½alizadas d'acord amb els
condicionaments dels organismes afectats i ordenances municipals.
2.1.2. Dimensions i condicions generals d'execució.
2.1.2.1. Rasa normal per a mitja tensió.
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Es considera com a rasa normal per a cables de mitja tensió la que té 0,60 m. D'amplària
mitjana i profunditat 1,10 m., tant en voreres com en calçada. Aquesta profunditat podrà
augmentar-se per criteri exclusiu del supervisor d'obres.
La separació mínima entre eixos de cables tripolars, o de cables unipolars, components de
diferent circuit, haurà de ser de 0,20 m. Separats per un maó, o de 25 cm. Entre capes externes
sense maó intermedi.
La distància entre capes externes dels cables unipolars de fase serà com a mínim de 8 cm. Amb
un maó o rasilles col·locat de cant entre cada dos d'ells a tot el llarg de les canalitzacions.
A l'ésser de 10 cm. El jaç de sorra, els cables aniran com a mínim a 1 m. De profunditat. Quan
això no sigui possible i la profunditat sigui inferior a 0,70 m. Hauran de protegir-se els cables
amb xapes de ferro, tubs de fosa o altres dispositius que assegurin una resistència mecànica
equivalent, sempre d'acord i amb l'aprovació del supervisor de l'obra.
2.1.2.2. Rasa per a mitja tensió en terreny amb serveis.
Quan en obrir cales de reconeixement o rases per a l'estesa de nous cables apareguin altres
serveis es compliran els següents requisits.
A) s'avisarà a l'empresa propietària dels mateixos. L'encarregat de l'obra prendrà les mesures
necessàries, en el cas que aquests serveis quedin a l'aire, per subjectar-los amb seguretat de
manera que no sofreixin cap deterioració. I en el cas en què calgui córrer-los, per poder
executar els treballs, es farà sempre d'acord amb l'empresa propietària de les canalitzacions.
Mai s'han de deixar els cables suspesos, per necessitat de la canalització, de manera que
estiguin en tracció, amb la finalitat d'evitar que les peces de connexió, tant en entroncaments
com en derivacions, puguin sofrir.
B) s'establiran els nous cables de manera que no s'entrecreuin amb els serveis establerts,
guardant, si pot ser, paral·lelisme amb ells.
C) es procurarà que la distància mínima entre serveis sigui de 30 cm. En la projecció horitzontal
de tots dos.
D) quan en la proximitat d'una canalització existeixin suports de línies aèries de transport
públic, telecomunicació, enllumenat públic, etc., el cable es col·locarà a una distància mínima
de 50 cm. De les vores extremes dels suports o de les fundacions. Aquesta distància passarà a
150 cm. Quan el suport estigui sotmès a un esforç de bolcada permanent cap a la rasa. En el
cas en què aquesta precaució no es pugui prendre, s'utilitzarà una protecció mecànica
resistent al llarg de la fundació del suport, perllongada una longitud de 50 cm. A un costat i a
un altre de les vores extremes d'aquella amb l'aprovació del supervisor de l'obra.
2.1.2.3. Rasa amb més d'una banda horitzontal.
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Quan en una mateixa rasa es col·loquin cables de baixa tensió i mitja tensió, cadascun d'ells
haurà de situar-se a la profunditat que li correspongui i portarà la seva corresponent protecció
de sorra i rasilles.
Es procurarà que els cables de mitja tensió vagin col·locats en el costat de la rasa més
allunyada dels habitatges i els de baixa tensió en el costat de la rasa més proper a les mateixes.
D'aquesta manera s'aconseguirà pràcticament una independència gairebé total entre ambdues
canalitzacions.
La distància que es recomana guardar en la projecció vertical entre eixos d'ambdues bandes ha
de ser de 25 cm.
Els creus en aquest cas, quan els hi hagi, es realitzaran d'acord amb l'indicat en els plànols del
projecte.
2.2. Rases en roca.
Es tindrà en compte tot el que s'ha dit a l'apartat de rases en terra. La profunditat mínima serà
de 2/3 dels indicats anteriorment en cada cas. En aquests casos s'atendrà a les indicacions del
supervisor d'obra sobre la necessitat de col·locar o no protecció addicional.
2.3. Rases anormals i especials.
La separació mínima entre eixos de cables multipolars o malls de cables unipolars, components
del mateix circuit, haurà de ser de 0,20 m. Separats per un maó o de 0,25 m. Entre cares sense
maó i la separació entre els eixos dels cables extrems i la paret de la rasa de 0,10 m.; per tant,
l'amplària de la rasa es farà conformement a aquestes distàncies mínimes i d'acord amb el ja
indicat quan, a més, calgui col·locar tubs.
També en alguns casos es poden presentar dificultats anormals (galeries, pous, clavegueres,
etc.). Llavors els treballs es realitzaran amb precaucions i normes pertinents al cas i les
generals donades per a rases de terra.
2.4. Trencament de paviments.
A més de les disposicions donades per l'entitat propietària dels paviments, per al trencament,
haurà de tenir-se en compte el següent:
A) el trencament del paviment amb maça (almádena) està rigorosament prohibida, havent de
fer el tall del mateix d'una manera neta, amb lajadera.
B) en el cas en què el paviment estigui format per lloses, llambordes, vorades de granit o altres
materials, de possible posterior utilització, es llevaran aquests amb la precaució deguda per no
ser dóna½ados, col·locant-se després de manera que no sofreixin deterioració i en el lloc que
molestin menys a la circulació.
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2.5. Reposició de paviments.
Els paviments seran reposats d'acord amb les normes i disposicions dictades pel propietari dels
mateixos.
Haurà d'aconseguir-se una homogeneïtat, de manera que quedi el paviment nou el més igualat
possible a l'antic, fent la seva reconstrucció amb peces noves si està compost per lloses,
llosetes, etc. En general seran utilitzats materials nous excepte les lloses de pedra, vorada de
granit i uns altres similars.
3. Creus (cables entubats).
el cable haurà d'anar a l'interior de tubs en els casos següents:
A)per a l'encreuament de carrers, camins o carreteres amb tràfic rodat.
B) en les entrades de carruatges o garatges públics.
C) en els llocs on per diverses causes no ha de deixar-se temps la rasa oberta.
D) en els llocs on això es crea necessari per indicació del projecte o del supervisor de l'obra.
3.1. Materials.
Els materials a utilitzar en els creus normals seran de les següents qualitats i condicions:
A) els tubs podran ser de ciment, fibrociment, plàstic, fosa de ferro, etc. Provinents de
fàbriques de garantia, sent el diàmetre que es es½ala en aquestes normes el corresponent a
l'interior del tub i la seva longitud la més apropiada per a l'encreuament que es tracti. La
superfície serà llisa.
Els tubs es col·locaran de manera que en els seus entroncaments la boca femella estigui
situada abans que la boca mascle seguint l'adreça de l'estesa probable, del cable, a fi de no
dóna½ar a aquest en la citada operació.
B) el ciment serà pòrtland o artificial i de marca acreditada i haurà de reunir en els seus assajos
i anàlisis químiques, mecànics i d'enduriment, les condicions de la vigent instrucció espa½ona
del ministeri d'obres públiques. Haurà d'estar envasat i emmagatzemat convenientment
perquè no perdi les condicions precises. L'adreça tècnica podrà realitzar, quan ho crea
convenient, les anàlisis i assajos de laboratori que consideri oportuns. En general s'utilitzarà
com a mínim el de qualitat p-250 d'enduriment lent.
C) la sorra serà neta, solta, aspra, cruixint al tacte i exempta de substàncies orgàniques o
partícules terroses, per a això si fos necessari, es tamisarà i rentarà convenientment. Podrà ser
de riu o molla i la dimensió dels seus grans serà de fins a 2 o 3 mm.
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D) els àrids i gruixos seran procedents de pedra dura silícia , compacta, resistent, neteja de
terra i detritus i, si pot ser, que sigui cant rodat. Les dimensions serà de 10 a 60 mm. Amb
granulometria apropiada.
Es prohibeix l'ocupació de l'anomenat revoltó, o sigui pedra i sorra unida, sense dosatge, així
com rebles o materials tous.
I) aigua - s'emprarà l'aigua de riu o deu, quedant prohibit l'ocupació d'aigües procedents de
pantans.
F) barreja - el dosatge a emprar serà la normal en aquest tipus de formigons per a fundacions,
recomanant-se la utilització de formigons preparats en plantes especialitzades en això.
3.2. Dimensions i característiques generals d’execució.
Els treballs de creus, tenint en compte que la seva durada és major que els de obertura de
rases, començaran abans, per tenir tota la rasa alhora, disposada per a l'estesa del cable.
Aquests creus seran sempre rectes, i en general, perpendiculars a l'adreça de la calçada.
Sobresortiran en la vorera, cap a l'interior, uns 20 cm. De la vorada (havent de construir-se en
els extrems un envà per a la seva fixació).
El diàmetre dels tubs serà de 20 cm. La seva col·locació i la secció mínima de formigonat
respondrà a l'indicat en els plànols. Estaran rebuts amb ciment i formigonats en tota la seva
longitud.
Quan per impossibilitat de fer la rasa a la profunditat normal els cables estiguin situats a
menys de 80 cm. De profunditat, es disposaran en comptes de tubs de fibrociment lleuger,
tubs metàl·lics o de resistència anàloga per al pas de cables per aquesta zona, prèvia
conformitat del supervisor d'obra.
Els tubs buits, ja sigui mentre s'executa la canalització o que en acabar-se la mateixa es queden
de reserva, hauran de tapar-se amb rasilles i guix, deixant en el seu interior un filferro
galvanitzat per guiar posteriorment els cables en la seva estesa.
Els creus de vies fèrries, cursos d'aigua, etc. Hauran de projectar-se amb tot detall.
S'ha d'evitar possible acumulació d'aigua o de gas al llarg de la canalització situant
convenientment pous de fuita en relació al perfil altimètric.
En els trams rectes, cada 15 o 20 m., segons el tipus de cable, per facilitar la seva estesa es
deixaran cales obertes d'una longitud mínima de 3 m. En les quals s'interromprà la continuïtat
del tub. Una vegada tendit el cable aquestes cales es taparan cobrint prèviament el cable amb
canals o mitjos tubs, rebent les seves unions amb ciment o deixant arquetes fàcilment
localitzables per a ulteriors intervencions, segons indicacions del supervisor d'obres.
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Per formigonar els tubs es procedirà de la manera següent:
Es feta prèviament una solera de formigó ben anivellada d'uns 8 cm. D'espessor sobre la qual
s'assenta la primera capa de tubs separats entre sí uns 4 cm. Procedint-se a continuació a
formigonar-los fins a cobrir-los enterament. Sobre aquesta nova solera es col·loca la segona
capa de tubs, en les condicions ja citades, que es formigona igualment en forma de capa. Si hi
ha més tubs es procedeix com ja s'ha dit, tenint en compte que, en l'última capa, el formigó
s'aboca fins al nivell total que hagi de tenir.
En els canvis d'adreça es construiran arquetes de formigó o maó, sent les seves dimensions les
necessàries perquè el radi de curvatura d'estesa sigui com a mínim 20 vegades el diàmetre
exterior del cable. No s'admetran angles inferiors a 90º i encara aquests es limitaran als
indispensables. En general els canvis d'adreça es faran amb angles grans. Com a norma
general, en alineacions superiors a 40 m. Seran necessàries les arquetes intermèdies que
promedien els trams d'estesa i que no estiguin distants entre si més de 40 m.
Les arquetes només estaran permeses en voreres o llocs per les quals normalment no ha
d'haver-hi trànsit rodat; si això excepcionalment fos impossible, es reforçaran marcs i tapes.
En l'arqueta, els tubs quedaran a uns 25 cm. Per sobre del fons per permetre la col·locació de
corrons en les operacions d'estesa. Una vegada tendit el cable els tubs es taponaran amb guix
de manera que el cable queda situat en la part superior del tub. L'arqueta s'emplenarà amb
sorra fins a cobrir el cable com a mínim.
La situació dels tubs en l'arqueta serà la que permeti el màxim radi de curvatura.
Les arquetes podran ser enregistrables o tancades. En el primer cas hauran de tenir tapes
metàl·liques o de formigó proveïdes d'argolles o ganxos que facilitin la seva obertura. El fons
d'aquestes arquetes serà permeable de manera que permeti la filtració de l'aigua de pluja.
Si les arquetes no són enregistrables es cobriran amb els materials necessaris per evitar el seu
enfonsament. Sobre aquesta coberta es tirarà una capa de terra i sobre ella es reconstruirà el
paviment.
3.3. Característiques particulars d’execució de creuament i paral·lelisme amb determinat tipus
d'instal·lacions.
L'encreuament de línies elèctriques subterrànies amb ferrocarrils o vies fèrries haurà de
realitzar-se sempre sota tub. Aquest tub depassarà les instal·lacions de servei en una distància
d'1,50 m. I a una profunditat mínima d'1,30 m. Pel que fa a la cara inferior de les travesses. En
qualsevol cas se seguiran les instruccions del condicionat de l'organisme competent.
En el cas de creuaments entre dues línies elèctriques subterrànies directament enterrades, la
distància mínima a respectar serà de 0,25 m.
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La mínima distància entre la generatriu del cable d'energia i la d'una conducció metàl·lica no
ha de ser inferior a 0,30 m. A més entre el cable i la conducció ha d'estar interposada una
planxa metàl·lica de 3 mm d'espessor com a mínim o una altra protecció mecànica equivalent,
d'amplària igual almenys al diàmetre de la conducció i de totes maneres no inferior a 0,50 m.
Anàloga mesura de protecció ha d'aplicar-se en el cas que no sigui possible tenir el punt de
creuament a distància igual o superior a 1 m. D'un entroncament del cable.
En el paral·lelisme entre el cable d'energia i conduccions metàl·liques enterrades s'ha de
mantenir en tot caso una distància mínima en projecció horitzontal de:
- 0,50 m. Per gasoductes.
- 0,30 m. Per a altres conduccions.
En el cas de creuament entre línies elèctriques subterrànies i línies de telecomunicació
subterrània, el cable d'energia deu, normalment, estar situat per sota del cable de
telecomunicació. La distància mínima entre la generatriu externa de cadascun dels dos cables
no ha de ser inferior a 0,50 m. El cable col·locat superiorment ha d'estar protegit per un tub de
ferro de 1m. De llarg com a mínim i de tal forma que es garanteixi que la distància entre les
generatrius exteriors dels cables a les zones no protegides, sigui major que la mínima
establerta en el cas de paral·lelisme, que indica a continuació, mesura en projecció horitzontal.
Aquest tub de ferro ha d'estar protegit contra la corrosió i presentar una adequada resistència
mecànica; el seu espessor no serà inferior a 2 mm.
On per justificades exigències tècniques no pugui ser respectada l'esmentada distància
mínima, sobre el cable inferior ha de ser aplicada un protecció anàloga a la indicada per al
cable superior. En tot caso la distància mínima entre els dos dispositius de protecció no ha de
ser inferior a 0,10 m. El creuament no ha d'efectuar-se en correspondència amb una connexió
del cable de telecomunicació, i no ha d'haver-hi entroncaments sobre el cable d'energia a una
distància inferior a 1 m.
En el cas de paral·lelisme entre línies elèctriques subterrànies i línies de telecomunicació
subterrànies, aquests cables han d'estar a la major distància possible entre si. On existeixin
dificultats tècniques importants, es pot admetre una distància mínima en projecció sobre un
plànol horitzontal, entre els punts més propers de les generatrius dels cables, no inferior a 0,50
m. En els cables interurbans o a 0,30 m. En els cables urbans.
4. Estesa de cables.
4.1. Estesa de cables en rasa oberta.
4.1.1. Maneig i preparació de bobines.
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Quan es desplaci la bobina en terra rodant-la, cal fixar-se en el sentit de rotació, generalment
indicat en ella amb una fletxa, amb la finalitat d'evitar que s'afluixi el cable enrotllat en la
mateixa.
La bobina no ha d'emmagatzemar-se sobre un sòl tou.
Abans de començar l'estesa del cable s'estudiarà el punt més apropiat per situar la bobina,
generalment per facilitat d'estesa: en el cas de sòls amb pendent sol ser convenient el
canalitzar costa avall. També cal tenir en compte que si hi ha molts passos amb tubs, s'ha de
procurar col·locar la bobina en la part més allunyada dels mateixos, amb la finalitat d'evitar
que passi la major part del cable pels tubs.
En el cas del cable trifàsic no es canalitzarà des del mateix punt en dues adreces oposades amb
la finalitat de que les espirals dels trams es corresponguin.
Per a l'estesa, la bobina estarà sempre elevada i subjecta per un barró i gats de potència
apropiada al pes de la mateixa.
4.1.2. Estesa de cables.
Els cables han de ser sempre desenvolupats i llocs en el seu lloc amb la major cura, evitant que
sofreixin torsió, facin bucles, etc. I tenint sempre pendent que el radi de curvatura del cable
haver de ser superior a 20 vegades el seu diàmetre durant la seva estesa, i superior a 10
vegades el seu diàmetre una vegada instal·lat.
Quan els cables es tendeixin a mà, els homes estaran distribuïts d'una manera uniforme al llarg
de la rasa.
També es pot canalitzar mitjançant cabrestants, tirant de l'extrem del cable, al que s'haurà
adoptat un cap apropiat, i amb un esforç de tracció per mmr de conductor que no ha de
sobrepassar el que indiqui el fabricant del mateix. En qualsevol cas l'esforç no serà superior a 4
kg/mm² en cables trifàsics i a 5 kg/mm² per a cables unipolars, tots dos casos amb conductors
de coure. Quan es tracti d'alumini han de reduir-se a la meitat. Serà imprescindible la
col·locació de dinamòmetre per mesurar aquesta tracció mentre es tendeix.
L'estesa es farà obligatòriament sobre corrons que puguin girar lliurement i construïts de
manera que no puguin dóna½ar el cable. Es col·locaran en les corbes els corrons de corba
precisos de manera que el radi de curvatura no sigui menor de vint vegades el diàmetre del
cable.
Durant l'estesa del cable es prendran precaucions per evitar al cable esforços importants, així
com que sofreixi cops o fregaments.
No es permetrà desplaçar el cable, lateralment, per mitjà de palanques o uns altres útils, sinó
que s'haurà de fer sempre a mà.
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Només de manera excepcional s'autoritzarà desenrotllar el cable fora de la rasa, en casos molt
específics i sempre sota la vigilància del supervisor de l'obra.
Quan la temperatura ambienti sigui inferior a 0 graus centígrads no es permetrà fer l'estesa del
cable a causa de la rigidesa que pren l'aïllament.
La rasa, en tot la seva longitud, haurà d'estar coberta amb una capa de 10 cm. De sorra fina en
el fons, abans de procedir a l'estesa del cable.
No es deixarà mai el cable tendit en una rasa oberta, sense haver pres abans la precaució de
cobrir-ho amb la capa de 15 cm. De sorra fina i la protecció de rasilles.
En cap cas es deixaran els extrems del cable en la rasa sense haver assegurat abans una bona
estanqueïtat dels mateixos.
Quan dos cables es canalitzin per ser empalmats, si estan aïllats amb paper impregnat, es
creuaran almenys un metre, a fi de sanejar les puntes i si tenen aïllament de plàstic el
creuament serà com a mínim de 50 cm.
Les rases, una vegada obertes i abans de tendir el cable, es recorreran amb deteniment per
comprovar que es troben sense pedres o altres elements durs que puguin dóna½ar als cables
en la seva estesa.
Si amb motiu de les obres de canalització apareguessin instal·lacions d'altres serveis, es
prendran totes les precaucions per no dóna½arlas, deixant-les, en acabar els treballs, en la
mateixa forma en què es trobaven primitivament. Si involuntàriament es causés alguna avaria
en aquests serveis, s'avisarà amb tota urgència a l'oficina de control d'obres i a l'empresa
corresponent, amb la finalitat de que procedeixin a la seva reparació. L'encarregat de l'obra
per part de la contracta, tindrà les es½as dels serveis públics, així com el seu número de
telèfon, per si tingués, el mateix, que cridar comunicant l'avaria produïda.
Si els pendents són molt pronunciades, i el terreny és rocós i impermeable, s'està exposat al
fet que la rasa de canalització serveixi de drenatge, amb el que s'originaria un arrossegament
de la sorra que serveix de jaç als cables. En aquest cas, si és un talús, s'haurà de fer la rasa de
biaix, per disminuir el pendent, i de no ser possible, convé que en aquesta zona es porti la
canalització entubada i rebuda amb ciment.
Quan dos o més cables de m.t. discorrin paral·lels entre dues subestacions, centres de
repartiment, centres de transformació, etc., hauran de es½alizarse degudament, per facilitar la
seva identificació en futures obertures de la rasa utilitzant per a això cada metre i mitjà, cintes
adhesives de colors diferents per a cada circuit, i en faixes d'amples diferents per a cada fase si
són unipolars. De totes maneres en anar separats els seus eixos 20 cm. Mitjançant un maó o
rasilles col·locat de cant al llarg de tota la rasa, es facilitarà el reconeixement d'aquests cables
que a més no han de creuar-se en tot el recorregut entre dues c.t.
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En el cas de canalitzacions amb cables unipolars de mitja tensió formant ternes, la identificació
és més dificultosa i per això és molt important el que els cables o malls de cables no canviïn de
posició en tot el seu recorregut com acabem d'indicar.
A més es tindrà en compte el següent:
A) cada metre i mitjà seran col·locats per fase una volta de cinta adhesiva i permanent,
indicatiu de la fase 1, fase 2 i fase 3 utilitzant per a això els colors normalitzats quan es tracti
de cables unipolars.
D'altra banda, cada metre i mitjà embolicant les tres fases, es col·locaran unes voltes de cinta
adhesiva que agrupi aquests conductors i els mantingui units, excepte indicació en contra del
supervisor d'obres. En el cas de diverses ternes de cables en malls, les voltes de cinta citades
hauran de ser de colors diferents que permetin distingir un circuit d'un altre.
B) cada metre i mitjà, embolicant cada conductor de mt tripolar, seran col·locades unes voltes
de cinta adhesives i permanent d'un color diferent per a cada circuit, procurant a més que
l'ample de la faixa sigui diferent en cadascun.
4.2. Estesa de cables en galeria o tubulars.
4.2.1. Estesa de cables en tubulars.
Quan el cable es tenda a mà o amb cabrestants i dinamòmetre, i calgui passar el mateix per un
tub, es facilitarà aquesta operació mitjançant una corda, unida a l'extremitat del cable, que
portarà incorporat un dispositiu de màniga tiracables, anant amb compte que l'esforç de
tracció sigui el més feble possible, amb la finalitat d'evitar allargament de la funda de plom,
segons s'ha indicat anteriorment.
Se situarà un home en l'embocadura de cada encreuament de tub, per guiar el cable i evitar la
deterioració del mateix o fregadures en el tram de l'encreuament.
Els cables de mitja tensió unipolars d'un mateix circuit, passaran tots junts per un mateix tub
deixant-los sense encintar dins del mateix.
Mai s'hauran de passar dos cables trifàsics de mitja tensió per un tub.
En aquells casos especials que segons el parer del supervisor de l'obra s'instal·lin els cables
unipolars per separat, cada fase passarà per un tub i en aquestes circumstàncies els tubs no
podran ser mai metàl·lics.
S'evitaran en tant que sigui possible les canalitzacions amb grans trams entubats i si això no fos
possible es construiran arquetes intermèdies en els llocs marcats en el projecte, o en defecte
d'això on indiqui el supervisor d'obra (segons s'indica en l'apartat creus (cables entubats)).
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Una vegada tendit el cable, els tubs es taparan perfectament amb cinta de jute Pirelli tapir o
similar, per evitar l'arrossegament de terres, rosegadors, etc., pel seu interior i servir alhora de
coixinet del cable. Per a això se serra el rotllo de cinta en sentit radial i s'ajusta als diàmetres
del cable i del tub llevant les voltes que sobrin.
4.2.2. Estesa de cables en galeria.
Els cables en galeria es col·locaran en palomilles, ganxos o altres suports adequats, que seran
col·locats prèviament d'acord amb l'indicat a l'apartat d’acomodació de suports i palomilles@.
Abans de començar l'estesa es decidirà el lloc on va a col·locar-se el nou cable perquè no
s'interfereixi amb els serveis ja establerts.
En les esteses en galeria seran col·locades les cintes de es½alización ja indicades i les
palomilles o suports hauran de distribuir-se de manera que puguin aguantar els esforços
electrodinàmics que posteriorment poguessin presentar-se.
5. Muntatges.
5.1. Entroncaments.
S'executaran els tipus denominats reconstruïts indicats en el projecte, qualsevol que sigui el
seu aïllament: paper impregnat, polímer o plàstic.
Per a la seva confecció se seguiran les normes donades pel director d'obra o en defecte d'això
les indicades pel fabricant del cable o el dels entroncaments.
En els cables de paper impregnat es tindrà especial cura en no trencar el paper en doblegar les
venes del cable, així com a realitzar els ba½us de oli amb la freqüència necessària per evitar
barraques. El tall dels rotllos de paper es farà per esquinçat i no amb tisora, navalla, etc.
En els cables d'aïllament sec, es prestarà especial atenció a la neteja de les traces de cinta
semiconductor doncs ofereixen dificultats a la vista i els efectes d'un deficiència en aquest
sentit poden originar la fallada del cable en servei.
5.2. Ampolles terminals.
S'utilitzarà el tipus indicat en el projecte, seguint per a la seva confecció les normes que dicti el
director d'obra o en defecte d'això el fabricant del cable o el de les ampolles terminals.
En els cables de paper impregnat es tindrà especial cura en les soldadures, de manera que no
quedin porus per on pugui passar humitat, així com en el farciment de les ampolles, realitzantse aquest amb escalfament previ de l'ampolla terminal i de manera que la pasta depassi per la
part superior.
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Així mateix, es tindrà especial cura en el doblegat dels cables de paper impregnat, per no
fregar el paper, així com en la confecció del con difusor de fluxos en els cables de camp radial,
parant esment especial a la continuïtat de la pantalla.
Es recorden les mateixes normes sobre el tall dels rotllos de paper, i la neteja dels trossos de
cinta semiconductor donades a l'apartat anterior d'entroncaments.
5.3. Autovalvules i seccionador.
Els dispositius de protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric seran parallamps
autovalvulars tal com s'indica en la memòria del projecte, col·locats sobre el suport
d'entroncament a/s, immediatament després del seccionador segons el sentit del corrent. El
conductor de terra del parallamps es col·locarà per l'interior del suport protegit per les cares
de l'angular del muntatge i fins a tres metres del sòl i anirà protegit mecànicament per un tub
de material no ferromagnètic.
El conductor de terra a emprar serà de coure aïllat per a la tensió de servei, de 50 mm² de
secció i s'unirà als elèctrodes de barra necessaris per aconseguir una resistència de terra
inferior a 20 ?.
La separació d'ambdues preses de terra serà com a mínim de 5 m.
Es posarà especial cura a deixar regulat perfectament l'accionament del comandament del
seccionador.
Els conductors de terra travessaran la fonamentació del suport mitjançant tubs de fibrociment
de 6 cm. ? inclinats de manera que partint d'una profunditat mínima de 0,60 m. Emergeixin el
més recte possible de la peanya en els punts de baixada dels seus respectius conductors.
5.4. Ferramenta i connexions.
Es procurarà que els suports de les ampolles terminals quedin fixos tant en les parets dels
centres de transformació com a les torres metàl·liques i tinguin la deguda resistència mecànica
per suportar el pes dels suports, ampolles terminals i cable.
Es procurarà que quedin completament horitzontals.
5.5. Col·locació de suports i palomilles.
5.5.1. Suports i palomilles per a cables sobre murs de formigó.
Abans de procedir a l'execució de trepants, es comprovarà la bona resistència mecànica de les
parets, es realitzarà asismisme el replanteig perquè una vegada col·locats els cables quedin
ben subjectes sense estar forçats.
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El material d’agrari que s'utilitzi serà l'apropiat perquè les parets no quedin afeblides i les
palomilles suportin l'esforç necessari per complir la missió per la qual es col·loquen.
5.5.2. Suports i palomilles per a cables sobre murs de maó.
Igual a l'apartat anterior, però sobre parets de maó.
6. Varis.
6.1. Col·locació de cables en tubs i engrapado en columna (entroncaments aeri-subterranis per
a m.t.).
Els tubs seran de polièster i es col·locaran de manera que no dóna½en als cables i quedin fixos
a la columna, pal o obra de fàbrica, sense molestar el trànsit normal de la zona, amb 0,50 m.
Aproximadament sota el nivell del terreny, i 2,50 m. Sobre ell. Cada cable unipolar de m.t.
passarà per un tub.
L'engrapado del cable es farà en trams d'un o dos metres, de manera que es reparteixin els
esforços sense dóna½ar l'aïllament del cable.
El taponado del tub serà hermètic i es farà amb un caputxó de protecció de neoprè o en
defecte d'això, amb cinta adhesiva o de farcit, pasta que compleixi la seva missió de taponar,
no ataqui l'aïllament del cable i no s'espatlli o esquerdi amb el temps per als cables amb
aïllament sec. Els de aïllament de paper es taponaran amb un rotllo de cinta tapir adaptat als
diàmetres del cable i del tub.
7. Transport de bobines de cables.
La càrrega i descàrrega, sobre camions o remolcs apropiats, es farà sempre mitjançant una
barra adequada que passi per l'orifici central de la bobina.
En cap concepte es podrà retenir la bobina amb cordes, cables o cadenes que abracin la
bobina i es recolzin sobre la capa exterior del cable enrotllat, així mateix no es podrà deixar
caure la bobina al sòl des d'un camió o remolc.
Condicions per al muntatge de línies elèctriques d'alta tensió amb conductors nus
1. Conductors.
Els conductors podran ser de qualsevol material metàl·lic o combinació d'aquests que
permetin construir filferros o cables de característiques elèctriques i mecàniques adequades
per a la seva fi i inalterables amb el temps, havent de presentar, a més, una resistència elevada
a la corrosió atmosfèrica.
Podran emprar-se cables buits i cables farcits de materials no metàl·lics. Els conductors
d'alumini i els seus aliatges seran sempre cablejats.
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La secció nominal mínima admissible dels conductors de coure i els seus aliatges serà de 10
mm². En el cas dels conductors d'acer galvanitzat la secció mínima admissible serà de 12,5
mm².
Pels altres metalls, no s'empraran conductors de menys de 350 kg de càrrega de trencament.
En el cas en què s'utilitzin conductors usats, procedents d'altres línies desmuntades, les
característiques que afecten bàsicament a la seguretat hauran d'establir-se raonadament,
d'acord amb el assajos que preceptivament hauran de realitzar-se.
2. Entroncaments i connexions.
Quan en una línia elèctrica s'emprin com a conductors cables, qualsevol que sigui la seva
composició o naturalesa, o filferros de més de 6 mm de diàmetre, els entroncaments dels
conductors es realitzaran mitjançant peces adequades a la naturalesa, composició i secció dels
conductors.
El mateix l'entroncament que la connexió no han d'augmentar la resistència elèctrica del
conductor. Els entroncaments hauran de suportar sense trencament ni lliscament del cable el
90 per 100 de la càrrega del cable empalmat.
La connexió de conductors, tal com ha estat definida en el present apartat, només podrà ser
realitzada en conductors sense tensió mecànica o en les unions de conductors realitzades en el
bucle entre cadenes horitzontals d'un suport, però en aquest cas haurà de tenir una resistència
al lliscament d'almenys el 20 per 100 de la càrrega de trencament del conductor.
Per a conductors de filferro de 6 mm o menys de diàmetre, es podrà realitzar l'entroncament
per simple retorciment dels fils.
Queda prohibida l'execució d'entroncaments en conductors per la soldadura de gom a gom
dels mateixos.
Es prohibeix col·locar en una instal·lació d'una línia més d'un entroncament per obertura i
conductor.
Quan es tracti de la unió de conductors de diferent secció o naturalesa, cal que aquesta unió
s'efectuï en el pont de connexió de les cadenes horitzontals d’amarra.
Les peces d'entroncament i connexió seran de dise½o i naturalesa tal que evitin els efectes
electrolítics, si aquests anessin de témer, i hauran de prendre's les precaucions necessàries
perquè les superfícies en contacte no sofreixin oxidació.
3. Cables de terra.
Quan s'emprin cables de terra per a la protecció de la línia, es recomana que l'angle que forma
la vertical que passa pel punt de fixació del cable de terra amb la línia determinada per aquest
punt i el conductor, no excedeixi de 35º.
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Els conductors i entroncaments reuniran les mateixes condicions explicades als apartats
anteriors.
Quan per al cable de terra s'utilitzi cable d'acer galvanitzat, la secció nominal mínima que
haurà d'emprar-se serà de 50 mm² per a les línies de 1ª categoria i 22 mm² per les altres.
Els cables de terra, quan s'emprin per a la protecció de la línia, hauran d'estar connectats en
cada suport directament al mateix, si es tracta de suports metàl·lics, o a les armadures
metàl·liques de fixació dels aïlladors, en el cas de suports de fusta o formigó.
4. Herrajes.
Els herrajes seran de dise½o adequat a la seva funció mecànica i elèctrica i hauran de ser
pràcticament inalterables a l'acció corrosiva de l'atmosfera, molt particularment en els casos
que anessin de témer-se efectes electrolítics.
Les grapes d’amarra del conductor han de suportar una tensió mecànica en el cable del 90 per
100 la càrrega de trencament del mateix, sense que es produeixi un lliscament.
5. Aïlladors.
Els aïlladors utilitzats en les línies al fet que es refereix aquest reglament podran ser de
porcellana, vidre o un altre material de característiques adequades a la seva funció.
Les parts metàl·liques dels aïlladors estaran protegides adequadament contra l'acció corrosiva
de l'atmosfera.
6. Suports.
6.1. Suports metàl·lics.
En els suports d'acer, així com en elements metàl·lics dels suports d'una altra naturalesa no
s'empraran perfils oberts d'espessor inferior a quatre mil·límetres. Quan els perfils anessin
galvanitzats per immersió en calenta, el límit anterior podrà reduir-se a tres mil·límetres.
Anàlogament, en construcció reblada o cargolada no podran realitzar-se trepants sobre flancs
de perfils d'una amplària inferior a 35 mm.
No s'empraran cargols ni reblons d'un diàmetre inferior a 12 mm.
En els perfils metàl·lics enterrats sense recobriment de formigó es cuidarà especialment la
seva protecció contra l'oxidació, emprant agents protectors adequats, com a galvanització,
solucions bituminoses, brea de quitrà, etc.
S'empra l'adopció de proteccions anticorrosives de la màxima durada, en atenció a les
dificultats dels tractaments posteriors de conservació necessaris.
6.2. Suports d'hormigon.
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En tots els tipus prefabricats (centrifugados, vibrats, pretesats, etc.) Ha de prestar-se especial
atenció al gruix de recobriment de formigó sobre les armadures, en evitació d'esquerdes
longitudinals, i com a garantia de la impermeabilitat.
S'ha de prestar també particular atenció a totes les fases de manipulació en el transport i
muntatge, emprant els mitjans apropiats per evitar la deterioració del pal.
Es recomana limitar la utilització de suports modelats en obra a casos especials, en els quals
han d'arbitrar-se els mitjans necessaris per poder controlar adequadament la qualitat de la
seva fabricació.
Quan s'emprin suports de formigó, en sòls o aigües que siguin agressius al mateix, hauran de
prendre's les mesures necessàries per a la seva protecció.
6.3. Suports de fusta.
En línies amb pals de fusta, s'empraran principalment el casta½o i l'acàcia entre les espècies
frondoses i el pi silvestre, pi laricio, pi pinaster i avet, entre les espècies coníferes.
Les espècies coníferes hauran de ser tractades mitjançant un procediment de preservació
eficaç, que eviti la seva putrefacció.
Les espècies de creixement ràpid, com el pi insignis i l'eucaliptus no seran acceptables sinó en
instal·lacions provisionals per a una durada no superior a dues a½us.
La fusta dels pals haurà de tenir la fibra recta, ser sana, degudament descrosterada i seca, i no
presentarà esquerdes longitudinals o radicals, nusos viciosos, torcedures excessives, ni indicis
d'atac.
L'extrem superior haurà de tallar-se en con o cu½a per dificultar la penetració de l'aigua de
pluja.
El diàmetre mínim dels pals serà d'11 cm. En el seu extrem superior en les espècies coníferes,
valor que podrà reduir-se a 9 cm. Per al casta½o.
6.4. Tirants.
Els tirants o vents hauran de ser varetes o cables metàl·lics, que en cas se ser acer, hauran
d'estar galvanitzats a foc.
No s'utilitzaran tirants definitius la càrrega dels quals de trencament sigui inferior a 1.750 kg ni
cables formats per filferros de menys de 2 mm de diàmetre. En la part enterrada en el sòl es
recomana emprar varetes galvanitzades de no menys de 12 mm de diàmetre.
Es prohibeix la fixació dels tirants als suports d'aïlladors rígids o als ferralles de les cadenes
d'aïlladors.
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Els tirants estaran proveïts de les mordasses o tensors adequats per poder regular la seva
tensió, sense recórrer a la torsió dels filferro, la qual cosa queda prohibit.
En els llocs freqüentats, els tirants han d'estar convenientment protegits fins a una altura de 2
m. Sobre el terreny.
6.5. Connexió dels suports a terra.
Hauran de connectar-se a terra mitjançant una connexió específica tots els suports metàl·lics i
de formigó armat, així com les armadures metàl·liques dels de fusta en línies de primera
categoria, quan formin pont conductor entre els punts de fixació dels herrajes dels diversos
aïlladors.
La posada a terra dels suports de formigó armat podrà efectuar-se de les dues formes
següents:
- connectant a terra directament els herrajes o armadures metàl·liques a les quals estiguin
fixats els aïlladors, mitjançant un conductor de connexió.
- connectant a terra l'armadura de formigó, sempre que l'armadura reuneixi les condicions que
més endavant s'exigeixen per als conductors de connexió a terra. No obstant això, aquesta
forma de connexió no s'admetrà en els suports de formigó pretesat.
Els conductors de connexió a terra podran ser de qualsevol material metàl·lic que reuneixi les
condicions exigides a l'apartat de conductors. Tindran una secció tal que puguin suportar sense
un escalfament perillós el màxim corrent de descàrrega a terra prevista, durant un temps
doble al d'accionament de les proteccions de la línia.
En cap cas la secció d'aquests conductors serà inferior a l'elèctricament equivalent a 16 mmr
de coure.
Es cuidarà la protecció dels conductors de connexió a terra a les zones immediatament
superior i inferior al terreny, de manera que quedin defensats contra cops, etc.
Les preses de terra hauran de ser d'un material, dise½o, dimensions, col·locació en el terreny i
nombre apropiats per a la naturalesa i condicions del propi terreny, de manera que puguin
garantir una resistència de difusió mínima en cada cas i de llarga permanència.
6.6. Numeració i avisos de perill.
En cada suport es marcarà el nombre que li correspongui, d'acord al criteri de començament i
fi de línia que s'hagi fixat en el projecte, de tal manera que les xifres siguin llegibles des del sòl.
També es recomana col·locar indicacions d'existència de perill en tots els suports. Aquesta
recomanació serà preceptiva per a línies de primera categoria i en general per a tots els
suports situats en zones freqüentades.
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7. Fonamentacions.
Les fonamentacions dels suports podran ser realitzades en formigó, formigó armat, acer o
fusta.
En les fonamentacions de formigó es cuidarà de la seva protecció en el cas de sòls i aigües que
siguin agressius per al mateix. En les d'acer o fusta es prestarà especial atenció a la seva
protecció, de manera que quedi garantida la seva durada.
8. Derivacions, seccionament i proteccions.
8.1. Derivacions, seccionament de línies.
Les derivacions de línies s'efectuaran sempre en un suport.
Com a norma general, haurà d'instal·lar-se un seccionament en l'arrencada de la línia derivada.
8.2. Seccionadors o desconnectadors.
En el cas en què s'instal·lin seccionadors en l'arrencada de les derivacions, la línia derivada
haurà de ser seccionada sense càrrega o, com a màxim, amb la corresponent a la de buit dels
transformadors a ella connectats, sempre que la capacitat total dels mateixos no excedeixi de
500 kva.
No obstant això, prèvia la justificació de característiques, podran utilitzar-se els denominats
seccionadors sota càrrega.
Els desconnectadors tipus intempèrie estaran situats a una altura del sòl superior a cinc
metres, inaccessibles en condicions ordinàries, amb el seu accionament disposat de manera
que no pugui ser maniobrat més que pel personal de servei, i es muntaran de tal forma que no
puguin tancar-se per gravetat.
Les característiques dels desconnectadors seran les adequades a la tensió i intensitat màxima
del circuit on han d'establir-se i els seus contactes estaran dimensionaments per a una
intensitat mínima de pas de 200 amperes.
8.3. Interruptors.
En el cas en què per raons d'explotació del sistema fos aconsellable la instal·lació d'un
interruptor automàtic en l'arrencada de la derivació, la seva instal·lació i característiques
estaran d'acord amb el que es disposa per a aquests aparells en el reglament tècnic
corresponent.
8.4. Proteccions.
En tots els punts extrems de les línies elèctriques, sigui el que sigui la seva categoria, pels quals
pugui influir energia elèctrica en direcció a la línia, s'hauran de disposar proteccions contra
curtcircuits o defectes en línia, eficaces i adequades.
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En els finals de línies elèctriques i les seves derivacions sense tornada possible d'energia
elèctrica cap a la línia es disposaran les proteccions contra sobreintensitats i sobretensions
necessàries d'acord amb la instal·lació receptora.
L'accionament automàtic dels interruptors podrà ser realitzat per relés directes solament en
línies de tercera categoria.
Es prestarà especial atenció en el projecte del conjunt de les proteccions a la reducció al mínim
dels temps d'eliminació de les faltes a terra, per a la major seguretat de les persones i coses,
tenint en compte la disposició del neutre de la xarxa posat a terra, aïllat o connectat a través
d'una impedància elevada.
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Condicions tècniques per a l'obra civil i muntatge de centres de
transformació d'interior prefabricats.
Condicions generals.
1. Objecte.
aquest plec de condicions determina els requisits al fet que s'ha d'ajustar l'execució
d'instal·lacions per a la distribució d'energia elèctrica les característiques tècniques de la qual
estaran especificades en el corresponent projecte.
2. Camp d’aplicació.
aquest plec de condicions es refereix a la construcció de xarxes aèries o subterrànies d'alta
tensió fins a 132 kv, així com a centres de transformació.
els plecs de condicions particulars podran modificar les presents prescripcions.
3. Disposicions generals.
el contractista està obligat al compliment de la reglamentació del treball corresponent, la
contractació del segur obligatori, subsidi familiar i de vellesa, segur de malaltia i totes aquelles
reglamentacions de caràcter social vigents o que en endavant es dictin. En particular, haurà de
complir el que es disposa en la norma uneix 24042 ?contractació d'obres. Condicions
generals?, sempre que no ho modifiqui el present plec de condicions.
el contractista haurà d'estar classificat, segons ordre del ministeri d'hisenda, en el grup,
subgrup i categoria corresponents al projecte i que es fixarà en el plec de condicions
particulars, en cas que procedeixi. Igualment haurà de ser instal·lador, proveït del
corresponent document de qualificació empresarial.
3.1. Condicions facultatives legals.
Les obres del projecte, a més del prescrit en el present plec de condicions, es regiran per
l'especificat en:
A) reglamentació general de contractació segons decret 3410/75, de 25 de novembre.
B) plec de condicions generals per a la contractació d'obres públiques aprovat per decret
3854/70, de 31 de desembre.
C) article 1588 i següents del codi civil, en els casos que sigui procedent la seva aplicació al
contracte que es tracti.
D) decret de 12 de març de 1954 pel qual s'aprova el reglament de verificacions elèctriques i
regularitat en el subministrament d'energia.
I) reial decret 3275/1982 de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de
seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, així com les ordenis
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de 6 de juliol de 1984, de 18 d'octubre de 1984 i de 27 de novembre de 1987, per les quals
s'aproven i actualitzen les instruccions tècniques complementàries sobre aquest reglament.
F) reial decret 3151/1968 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament tècnic de línies
elèctriques aèries d'alta tensió.
G) reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries (reial
decret 842/2002 de 2 d'agost de 2002).
H) normes particulars i de normalització de la cia.. Subministradora d'energia elèctrica.
I) llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals i rd 162/97 sobre
disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció.
3.2. Seguretat en el treball.
el contractista està obligat a complir les condicions que s'indiquen a l'apartat ?i? del paràgraf
3.1. D'aquest plec de condicions i quantes en aquesta matèria anessin de pertinent aplicació.
així mateix, haurà de proveir quant calgués per al manteniment de les màquines, eines,
materials i útils de treball en degudes condicions de seguretat.
mentre els operaris treballin en circuits o equips en tensió o en la seva proximitat, usaran roba
sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari d'objectes de metall; els metres, regles,
mànecs de setrills, útils netejadors, etc., que s'utilitzin no han de ser de material conductor. Es
portaran les eines o equips en borses i s'utilitzarà calçat aïllant o almenys sense herrajes ni
claus en soles.
el personal de la contracta ve obligat a usar tots els dispositius i mitjans de protecció personal,
eines i peces de seguretat exigits per eliminar o reduir els riscos professionals tals com a casc,
ulleres, banqueta aïllant, etc., podent el director d'obra suspendre els treballs, si estima que el
personal de la contracta està exposat a perills que són corregibles.
el director d'obra podrà exigir del contractista, ordenant-ho per escrit, el cessament en l'obra
de qualsevol empleat o obrer que, per imprudència temerària, fora capaç de produir accidents
que fessin perillar la integritat física del propi treballador o dels seus companys.
el director d'obra podrà exigir del contractista a qualsevol moment, abans o després de la
iniciació dels treballs, que present els documents acreditatius d'haver formalitzat els règims de
seguretat social de tot tipus (afiliació, accident, malaltia, etc.) En la forma legalment establerta.
3.3. Seguretat publica.
el contractista haurà de prendre totes les precaucions màximes en totes les operacions i usos
d'equips per protegir a les persones, animals i coses dels perills procedents del treball, sent del
seu compte les responsabilitats que per tals accidents s'ocasionin.
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el contractista mantindrà pòlissa d'assegurances que protegeixi suficientment a ell i als seus
empleats o obrers enfront de les responsabilitats per danys, responsabilitat civil, etc., que en
l'un i l'altre poguessin incórrer per al contractista o per a tercers, com a conseqüència de
l'execució dels treballs.

4. Organització del treball.
el contractista ordenarà els treballs en la forma més eficaç per a la perfecta execució dels
mateixos i les obres es realitzaran sempre seguint les indicacions del director d'obra, a
l'empara de les condicions següents:
4.1. Dades de l'obra.
es lliurarà al contractista una còpia dels plànols i plecs de condicions del projecte, així com
quants plans o dades necessiti per a la completa execució de l'obra.
el contractista podrà prendre nota o treure còpia a la seva costa de la memòria, pressupost i
annexos del projecte, així com segones còpies de tots els documents.
el contractista es fa responsable de la bona conservació dels originals d'on obtingui les còpies,
els quals seran retornats al director d'obra després de la seva utilització.
d'altra banda, en un termini màxim de dos mesos, després de la terminació dels treballs, el
contractista haurà d'actualitzar els diversos plànols i documents existents, d'acord amb les
característiques de l'obra acabada, lliurant al director d'obra dos expedients complets relatius
als treballs realment executats.
no es faran pel contractista alteracions, correccions, omissions, addicions o variacions
substancials en les dades fixades en el projecte, excepte aprovació prèvia per escrit del
director d'obra.
4.2. Replanteig de l'obra.
el director d'obra, una vegada que el contractista estigui en possessió del projecte i abans de
començar les obres, haurà de fer el replanteig de les mateixes, amb especial atenció en els
punts singulars, lliurant al contractista les referències i dades necessàries per fixar
completament la ubicació dels mateixos.
s'aixecarà per duplicat acta, en la qual constaran, clarament, les dades lliurades, signat pel
director d'obra i pel representant del contractista.
les despeses de replanteig seran de compte del contractista.
4.3. Millores i variacions del projecte.
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no es consideraran com a millores ni variacions del projecte més que aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit pel director d'obra i convingut preu abans de procedir a la
seva execució.
les obres accessòries o delicades, no incloses en els preus d'adjudicació, podran executar-se
amb personal independent del contractista.
4.4. Recepció del material.
el director d'obra d'acord amb el contractista donarà al seu degut temps la seva aprovació
sobre el material subministrat i confirmarà que permet una instal·lació correcta.
la vigilància i conservació del material subministrat serà per compte del contractista.
4.5. Organització.
el contractista actuarà de patró legal, acceptant totes les responsabilitats corresponents i
quedant obligat al pagament dels salaris i càrregues que legalment estan establertes, i en
general, a tot quant es legisli, decreti o ordeni sobre el particular abans o durant l'execució de
l'obra.
dins de l'estipulat en el plec de condicions, l'organització de l'obra, així com la determinació de
la procedència dels materials que s'emprin, estarà a càrrec del contractista a qui correspondrà
la responsabilitat de la seguretat contra accidents.
el contractista haurà de, no obstant això, informar al director d'obra de tots els plans
d'organització tècnica de l'obra, així com de la procedència dels materials i emplenar quantes
ordres li de aquest en relació amb dades extremes.
en les obres per administració, el contractista haurà d'adonar diària al director d'obra de
l'admissió de personal, compra de materials, adquisició o lloguer d'elements auxiliars i quants
despeses hagi d'efectuar. Per als contractes de treball, compra de material o lloguer
d'elements auxiliars, els salaris dels quals, preus o quotes sobrepassin en més d'un 5% dels
normals al mercat, sol·licitarà l'aprovació prèvia del director d'obra, qui haurà de respondre
dins dels vuit dies següents a la petició, excepte casos de reconeguda urgència, en els quals
s'adonarà posteriorment.
4.6. Facilitats per la inspecció.
el contractista proporcionarà al director d'obra o delegats i col·laboradors, tota classe de
facilitats per als replantejos, reconeixements, mesuraments i proves dels materials, així com la
mà d'obra necessària per als treballs que tinguin per objecte comprovar el compliment de les
condicions establertes, permetent l'accés a totes les parts de l'obra i fins i tot als tallers o
fàbriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres.
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4.7. Assajos.
els assajos, anàlisis i proves que hagin de realitzar-se per comprovar si els materials reuneixen
les condicions exigibles, es verificaran per l'adreça tècnica, o bé, si aquesta ho estima oportú,
pel corresponent laboratori oficial.
totes les despeses de proves i anàlisis seran de compte del contractista.
4.8. Neteja i seguretat en les obres.
és obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants d'enderrocs i
materials, i fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin precises, així com
adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres ofereixin un bon
aspecte segons el parer de l'adreça tècnica.
es prendran les mesures oportunes de tal manera que durant l'execució de les obres s'ofereixi
seguretat absoluta, en evitació d'accidents que puguin ocórrer per deficiència en aquesta
classe de precaucions; durant la nit estaran els punts de treball perfectament il·luminats i
tancats els que per la seva índole fossin perillosos.
4.9. Mitjans auxiliars.
no s'abonaran en concepte de mitjans auxiliars més quantitats que les que figurin
explícitament consignades en pressupost, entenent-se que en tots els altres casos el cost de
dites mitjanes està inclòs en els corresponents preus del pressupost.
4.10. Execució de les obres.
les obres s'executaran conforme al projecte i a les condicions contingudes en aquest plec de
condicions i en el plec particular si ho hi hagués i d'acord amb les especificacions assenyalades
en el de condicions tècniques.
el contractista, excepte aprovació per escrit del director d'obra, no podrà fer cap alteració o
modificació de qualsevol naturalesa tant en l'execució de l'obra en relació amb el projecte com
en les condicions tècniques especificades, sense prejudici del que a cada moment pugui
ordenar-se pel director d'obra a tenor dels disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 4.1.
el contractista no podrà utilitzar en els treballs personal que no sigui del seu exclusiu compte i
càrrec, excepte l'indicat a l'apartat 4.3.
igualment, serà del seu exclusiu compte i càrrec aquell personal aliè al pròpiament manual i
que sigui necessari per al control administratiu del mateix.
el contractista haurà de tenir al capdavant dels treballs un tècnic suficientment especialitzat
segons el parer del director d'obra.
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4.11. Subcontractació de les obres.
tret que el contracte disposi el contrari o que de la seva naturalesa i condicions es dedueixi
que l'obra ha de ser executada directament per l'adjudicatari, podrà aquest concertar amb
tercers la realització de determinades unitats d'obra.
la celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment dels següents requisits:
A) que es doni coneixement per escrit al director d'obra del subcontracte a celebrar, amb
indicació de les parts d'obra a realitzar i les seves condicions econòmiques, a fi que aquell ho
autoritzi prèviament.
B) que les unitats d'obra que l'adjudicatari contracti amb tercers no excedeixi del 50% del
pressupost total de l'obra principal.
en qualsevol cas el contractista no quedarà vinculat en absolut ni reconeixerà cap obligació
contractual entre ell i el subcontractista i qualsevol subcontractació d'obres no eximirà al
contractista de cap de les seves obligacions respecte al contractant.
4.12. Termini d’execució.
els terminis d'execució, total i parcials, indicats en el contracte, es començaran a explicar a
partir de la data de replanteig.
el contractista estarà obligat a complir amb els terminis que s'assenyalin en el contracte per a
l'execució de les obres i que seran improrrogables.
no obstant l'anteriorment indicat, els terminis podran ser objecte de modificacions quan així
resulti per canvis determinats pel director d'obra deguts a exigències de la realització de les
obres i sempre que tals canvis influeixin realment en els terminis assenyalats en el contracte.
si per qualsevol causa, aliena per complet al contractista, no fos possible començar els treballs
en la data prevista o haguessin de ser suspesos una vegada començats, es concedirà pel
director d'obra, la pròrroga estrictament necessària.
4.13. Recepció provisional.
una vegada acabades les obres i als quinze dies següents a la petició del contractista es farà la
recepció provisional de les mateixes pel contractant, requerint per a això la presència del
director d'obra i del representant del contractista, aixecant-se la corresponent acta, en la qual
es farà constar la conformitat amb els treballs realitzats, si aquest és el cas. Dit acta serà
signada pel director d'obra i el representant del contractista, donant-se l'obra per rebuda si
s'ha executat correctament d'acord amb les especificacions donades en el plec de condicions
tècniques i en el projecte corresponent, començant-se llavors a explicar el termini de garantia.
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en el cas de no trobar-se l'obra en estat de ser rebuda, es farà constar així en l'acta i es
donaran al contractista les instruccions precises i detallades per remeiar els defectes
observats, fixant-se un termini d'execució. Expirat aquest termini, es farà un nou
reconeixement. Les obres de reparació seran per compte i a càrrec del contractista. Si el
contractista no complís aquestes prescripcions podrà declarar-se rescindit el contracte amb
pèrdua de la fiança.
la forma de recepció s'indica en el plec de condicions tècniques corresponent.
4.14. Períodes de garantia.
el període de garantia serà l'assenyalat en el contracte i començarà a explicar des de la data
d'aprovació de l'acta de recepció.
fins que tingui lloc la recepció definitiva, el contractista és responsable de la conservació de
l'obra, sent del seu compte i càrrec les reparacions per defectes d'execució o mala qualitat dels
materials.
durant aquest període, el contractista garantirà al contractant contra tota reclamació de
tercers, fundada en causa i per ocasió de l'execució de l'obra.
4.15. Recepció definitiva.
en acabar el termini de garantia assenyalat en el contracte o en defecte d'això als sis mesos de
la recepció provisional, es procedirà a la recepció definitiva de les obres, amb la concurrència
del director d'obra i del representant del contractista aixecant-se l'acta corresponent, per
duplicat (si les obres són conformes), que quedarà signada pel director d'obra i el representant
del contractista i ratificada pel contractant i el contractista.
4.16. Pagament d'obres.
el pagament d'obres realitzades es farà sobre certificacions parcials que es practicaran
mensualment. Aquestes certificacions contindran solament les unitats d'obra totalment
acabades que s'haguessin executat en el termini al fet que es refereixin. La relació valorada
que figuri en les certificacions, es farà conformement als preus establerts, reduïts en un 10% i
amb la cubicació, plànols i referències necessàries per a la seva comprovació.
seran de compte del contractista les operacions necessàries per mesurar unitats ocultes o
enterrades, si no s'ha advertit al director d'obra oportunament per al seu mesurament, les
despeses de replanteig, inspecció i liquidació de les mateixes, conformement a les disposicions
vigents, i les despeses que s'originin per inspecció i vigilància facultativa, quan l'adreça tècnica
estimi precís establir-la.la comprovació, acceptació o objeccions hauran de quedar acabades
per ambdues parts en un termini màxim de quinze dies.
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el director d'obra expedirà les certificacions de les obres executades que tindran caràcter de
documents provisionals a bon compte, rectificables per la liquidació definitiva o per qualsevol
de les certificacions següents, no suposant d'altra banda, aprovació ni recepció de les obres
executades i compreses en aquestes certificacions.
4.17. Abonament de materials apilats.
quan segons el parer del director d'obra no hi hagi perill que desaparegui o es deteriorin els
materials apilats i reconeguts com a útils, s'abonaran conformement als preus descomposts de
l'adjudicació. Dita material serà indicat pel director d'obra que ho reflectirà en l'acta de
recepció d'obra, assenyalant el termini de lliurament en els llocs prèviament indicats. El
contractista serà responsable dels danys que es produeixin en la càrrega, transport i
descàrrega d'aquest material.
la restitució de les bobines buides es farà en el termini d'un mes, una vegada que s'hagi
instal·lat el cable que contenien. En cas de retard en la seva restitució, deterioració o pèrdua,
el contractista es farà també càrrec de les despeses suplementàries que puguin resultar.
5. Disposició final.
la concurrència a qualsevol subhasta, concurs o concurs-subhasta el projecte del qual inclogui
el present plec de condicions generals, pressuposa la plena acceptació de totes i cadascuna de
les seves clàusules.
Condicions tècniques per a l'obra civil i muntatge de centres de transformació
d'interior prefabricats
1. Objecte.
aquest plec de condicions determina les condicions mínimes acceptables per a l'execució de
les obres de construcció i muntatge de centres de transformació, així com de les condicions
tècniques del material a emprar.
2. Obra civil.
correspon al contractista la responsabilitat en l'execució dels treballs que hauran de realitzarse conforme a les regles de l'art.
2.1. Emplaçament.
el lloc triat per a la instal·lació del centre ha de permetre la col·locació i reposició de tots els
elements del mateix, concretament els que són pesats i grans, com a transformadors. Els
accessos al centre han de tenir la dimensions adequades per permetre el pas d'aquests
elements.
l'emplaçament del centre ha de ser tal que estigui protegit d'inundacions i filtracions.
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en el cas de terrenys inundables el sòl del centre ha d'estar, com a mínim, 0,20 m per sobre del
màxim nivell d'aigües conegut, o si no al centre ha de proporcionar-se-li una estanqueïtat
perfecta fins a aquesta cota.
el local que conté el centre ha d'estar construït íntegrament amb materials incombustibles.
2.2. Excavacions.
s'efectuarà l'excavació conformement a les dimensions i característiques del centre i fins a la
cota necessària indicada en el projecte.
la càrrega i transport a abocador de les terres sobrants serà per compte del contractista.
2.3. Condicionament.
com a norma general, una vegada realitzada l'excavació s'estendrà una capa de sorra de 10 cm
d'espessor aproximadament, procedint-se a continuació a la seva anivellació i compactació.
en cas d'ubicacions especials, i previ a la realització de l'anivellació mitjançant el jaç de sorra,
caldrà tenir present les següents mesures:
- terrenys no compactats. Serà necessari realitzar un assentament adequat a les condicions del
terreny, podent fins i tot ser necessària la construcció d'una bancada de formigó de manera
que distribueixi les càrregues en una superfície més àmplia.
- terrenys en vessant. Es realitzarà l'excavació de manera que s'aconsegueixi una plataforma
de seient en zona suficientment compactada i de les dimensions necessàries perquè el seient
sigui completament horitzontal. Pot ser necessària la canalització de les aigües de pluja de la
part alta, a fi de que l'aigua no arrossegui el seient del ct.
- terrenys amb nivell freàtic alt. En aquests casos, o bé s'eleva la capa d'assentament del ct per
sobre del nivell freàtic, o bé es protegeix al ct mitjançant un revestiment impermeable que
eviti la penetració d'aigua en el formigó.
2.4. Edifici prefabricat de formigó.
els diferents edificis prefabricats de formigó s'ajustaran íntegrament a les diferents
especificacions de materials de la companyia subministradora, verificant el seu disseny els
següents punts:
- els sòls estaran prevists per a les càrregues fixes i rodant que impliqui el material.
- es preveuran, en llocs apropiats de l'edifici, orificis per al pas de l'interior a l'exterior dels
cables destinats a la presa de terra, i cables de b.t. i m.t. els orificis estaran inclinats i
desembocaran cap a l'exterior a una profunditat de 0,40 m del sòl com a mínim.
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-també es preveuran els forats d’emportament per herrajes de l'equip elèctric i l'emplaçament
dels carrils de rodament dels transformadors. Així mateix es tindran en compte els pous d'oli,
els seus conductes de drenatge, les canonades per a conductors de terra, registres per a les
preses de terra i canals per als cables a.t. i b.t. en els llocs de pas, aquests canals estaran
coberts per lloses amovibles.
- els murs prefabricats de formigó podran estar constituïts per panells convenientment
assemblats, o ben formant un conjunt amb la coberta i la solera, de manera que s'impedeixi
totalment el risc de filtracions.
- la coberta estarà degudament impermeabilitzada de manera que no quedi compromesa la
seva estanqueïtat, ni hi hagi risc de filtracions. La seva cara interior podrà quedar com resulti
després del desencofrat. No s'efectuarà en ella cap emportament que comprometi la seva
estanqueïtat.
- l'acabat exterior del centre serà normalment llis i preparat per ser recobert per pintures de la
deguda qualitat i del color que millor s'adapti al medi ambient. Qualsevol altra terminació:
cant rodat, recobriments especials, etc., podrà ser acceptada. Les portes i requadres metàl·lics
estaran protegits contra l'oxidació.
- la coberta estarà calculada per suportar la sobrecàrrega que correspongui a la seva
destinació, per a això es tindrà en compte el que sobre aquest tema fixa la norma une-en
61330.
- les portes d'accés al centre de transformació des de l'exterior compliran íntegrament el que
sobre aquest tema fixa la norma une-en 61330. En qualsevol cas, seran incombustibles,
suficientment rígides i obriran cap a fora de manera que puguin abatre's sobre el mur de
façana.
es realitzarà el transport, la càrrega i descàrrega dels elements constitutius de l'edifici
prefabricat, sense que aquests sofreixin cap dany en la seva estructura. Per a això hauran
d'usar-se els mitjans de fixació prevists pel fabricant per al seu trasllat i ubicació, així com les
recomanacions per al seu muntatge.
d'acord amb la recomanació UNESA 1303-a, l'edifici prefabricat estarà construït de tal manera
que, una vegada instal·lat, el seu interior sigui una superfície equipotencial. Totes les varetes
metàl·liques embegudes en el formigó que constitueixin l'armadura del sistema equipotencial,
estaran unides entre si mitjançant soldadures elèctriques. Les connexions entre varetes
metàl·liques pertanyents a diferents elements, s'efectuaran de manera que s'aconsegueixi
d’equipotencialitat entre aquests.
cap element metàl·lic unit al sistema equipotencial podrà ser accessible des de l'exterior de
l'edifici, excepte les peces que, inserides en el formigó, estiguin destinades a la manipulació de
les parets i de la coberta, sempre que estiguin situades en les parts superiors d'aquestes.
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cada peça de les quals constitueixen l'edifici hauran de disposar de dos punts metàl·lics, el més
separats entre si, i fàcilment accessibles, per poder comprovar la continuïtat elèctrica de
l'armadura. La continuïtat elèctrica podrà aconseguir-se mitjançant els elements mecànics de
l'assemblatge.
2.5. Evacuació i extinció de l'oli aïllant.
les parets i sostres de les cel·les que han d'allotjar aparells amb bany d'oli, hauran d'estar
construïdes amb materials resistents al foc, que tinguin la resistència estructural adequada per
a les condicions d'ocupació.
amb la finalitat de permetre l'evacuació i extinció de l'oli aïllant, es preveuran pous amb
revestiment estanco, tenint en compte el volum d'oli que puguin rebre. En tots els pous es
preveuran apagafocs superiors, tals com a jaços de còdols de 5 cm de diàmetre
aproximadament, sifons en cas de diversos pous amb col·lector únic, etc. Es recomana que els
pous siguin exteriors a la cel·la i a més inspeccionables.
2.5. Ventilació.
els locals estaran proveïts de ventilació per evitar la condensació i, quan escaigui, refrigerar els
transformadors.
normalment es recorrerà a la ventilació natural, encara que en casos excepcionals podrà
utilitzar-se també la ventilació forçada.
quan es tracti d'ubicacions de superfície, s'emprarà una o diverses preses d'aire de l'exterior,
situades a 0,20 m. Del sòl com a mínim, i en la part oposada una o diverses sortides, situades el
més altes possible.
en cap cas les obertures donaran sobre locals a temperatura elevada o que continguin pols
perjudicial, vapors corrosius, líquids, gasos, vapors o pólvores inflamables.
totes les obertures de ventilació estaran disposades i protegides de tal forma que es garanteixi
un grau de protecció mínim de persones contra l'accés a zones perilloses, contra l'entrada
d'objectes sòlids estranys i contra l'entrada de l'aigua ip23d, segons norma une-en 61330.

3. Instal·lació elèctrica.
3.1. Aparamenta AT.
les cel·les emprades seran prefabricades, amb envolupant metàl·lica i tipus "modular".
D'aquesta forma, en cas d'avaria, serà possible retirar únicament la cel·la danyada, sense
necessitat de desaprofitar la resta de les funcions.
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utilitzaran l'hexafluorur de sofre (sf6) com a element de tall i extinció. L'aïllament integral en
sf6 confereix a l'aparamenta les seves característiques de resistència al medi ambient, bé sigui
a la pol·lució de l'aire, a la humitat, o fins i tot a l'eventual submersió del centre de
transformació per efecte de riuades. Per això, aquesta característica és essencial especialment
a les zones amb alta pol·lució, a les zones amb clima agressiu (costes marítimes i zones
humides) i a les zones més exposades a riuades o entrada d'aigua al centre. El tall en sf6
resulta també més segur que l'aire, a causa de l'exposat anteriorment.
les cel·les emprades hauran de permetre l'extensibilitat in situ del centre de transformació, de
manera que sigui possible afegir més línies o qualsevol altre tipus de funció, sense necessitat
de canviar l'aparamenta prèviament existent al centre.
les cel·les podran incorporar proteccions del tipus auto alimentat, és a dir, que no necessiten
imperativament alimentació. Igualment, aquestes proteccions seran electròniques, dotades de
corbes CEI normalitzades (ben siguin normalment inverses, molt inverses o extremadament
inverses), i entrada per a tret per termòstat sense necessitat d'alimentació auxiliar.
els cables es connectaran des de la part frontal de les cabines. Els accionaments manuals
aniran reagrupats en el frontal de la cel·la a una altura ergonòmica a fi de facilitar l'explotació.
l'interruptor i el seccionador de posada a terra serà un únic aparell, de tres posicions (tancat,
obert i lloc a terra), assegurant així la impossibilitat de tancament simultani de l'interruptor i
seccionador de posada a terra. La posició de seccionador obert i seccionador de posada a terra
tancat seran visibles directament a través d'espiells, a fi d'aconseguir una màxima seguretat
d'explotació quant a la protecció de persones es refereix.
les cel·les respondran en la seva concepció i fabricació a la definició d'aparamenta baix
envolupant metàl·lica compartimentada d'acord amb la norma uneix 20099. S'hauran de
distingir almenys els següents compartiments:
- compartiment d'aparellatge. Estarà farcit de sf6 i segellat per a tota la vida. El sistema de
segellat serà comprovat individualment en fabricació i no es requerirà cap manipulació del gas
durant tota la vida útil de la instal·lació (fins a 30 anys). Les maniobres de tancament i obertura
dels interruptors i tancament dels seccionadors de posada a terra s'efectuaran amb l'ajuda
d'un mecanisme d'acció brusca independent de l'operador.
- compartiment del joc de barres. Es compondrà de tres barres aïllades conectades mitjançant
cargols.
- compartiment de connexió de cables. Es podran connectar cables secs i cables amb aïllament
de paper impregnat. Les extremitats dels cables seran simplificades per a cables secs i
termoretràctils per a cables de paper impregnat.
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- compartiment de comandament. Conté els comandaments de l'interruptor i del seccionador
de posada a terra, així com la senyalització de presència de tensió. Es podran muntar en obra
motoritzacions, bobines de tancament i/o obertura i contactes auxiliars si es requereixen
posteriorment.
- compartiment de control. En el cas de comandaments motoritzats, aquest compartiment
estarà equipat de borns de connexió i fusibles de baixa tensió. En qualsevol cas, aquest
compartiment serà accessible amb tensió, tant en barres com en els cables.
Les característiques generals de les cel·les són les següents, en funció de la tensió nominal
(un):
Un ≤ kv
- tensió assignada: 24 kv
- tensió suportada a freqüència industrial durant 1 minut:- a terra i entre fases: 50 kv- a la
distància de seccionament: 60 kv.
- tensió suportada a impulsos tipus rac (valor de cresta):- a terra i entre fases: 125 kv- a la
distància de seccionament: 145 kv.
20 kv < un ≤ kv
- tensió assignada: 36 kv
- tensió suportada a freqüència industrial durant 1 minut:- a terra i entre fases: 70 kv- a la
distància de seccionament: 80 kv.
- tensió suportada a impulsos tipus rac (valor de cresta):- a terra i entre fases: 170 kv- a la
distància de seccionament: 195 kv.
3.2. Transformadors.
el transformador o transformadors seran trifàsics, amb neutre accessible en el secundari,
refrigeració natural, en bany d'oli preferiblement, amb regulació de tensió primària mitjançant
commutador.
aquests transformadors s'instal·laran, en cas d'incloure un líquid refrigerant, sobre una
plataforma situada damunt d'un fossat de recollida, de manera que en cas que es vessi i
incendiï, el foc quedi confinat en la cel·la del transformador, sense difondre's pels passos de
cables ni altres obertures al resti del centre.
els transformadors, per a millor ventilació, estaran situats a la zona de flux natural d'aire, de
manera que l'entrada d'aire estigui situada en la part inferior de les parets adjacents al mateix,
i les sortides d'aire a la zona superior d'aquestes parets.
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3.3. Equips de mesura.
quan el centre de transformació sigui tipus "abonat", s'instal·larà un equip de mesura compost
per transformadors de mesura, situats en una cel·la de mesura de a.t., i un equip de
comptadors d'energia activa i reactiva, situat en l'armari de comptadors, així com dels seus
corresponents elements de connexió, instal·lació i precintat.
els transformadors de mesura hauran de tenir les dimensions adequades de manera que es
puguin instal·lar en la cel·la de a.t. guardant les distàncies corresponents al seu aïllament. Per
això serà preferible que siguin subministrats pel propi fabricador de les cel·les, ja instal·lats en
elles. En el cas que els transformadors no siguin subministrats pel fabricant de les cel·les se li
haurà de fer la consulta sobre el model exacte de transformadors que es van a instal·lar, a fi de
tenir la garantia que les distàncies d'aïllament, platines d'interconnexió, etc. Seran les
correctes.
els comptadors d'energia activa i reactiva estaran homologats per l'organisme competent.
els cables dels circuits secundaris de mesura estaran constituïts per conductors unipolars, de
coure d'1 kv de tensió nominal, del tipus no propagador de la flama, de polietilè reticulat o
etilè-propilè, de 4 mm² de secció per al circuit d'intensitat i per al neutre i de 2,5 mm² per al
circuit de tensió. Aquests cables aniran instal·lats sota tubs d'acer (un per circuit) de 36 mm de
diàmetre interior, el recorregut del qual serà visible o enregistrable i el més curt possible.
la terra dels secundaris dels transformadors de tensió i d'intensitat es portaran directament de
cada transformador al punt d'unió amb la terra per a mesura i d'aquí es portarà, en un sol fil, a
la regleta de verificació.
la terra de mesura estarà unida a la terra del neutre de baixa tensió constituint la terra de
servei, que serà independent de la terra de protecció.
en general, para tot el referent al muntatge de l'equip de mesura, precintabilitat, grau de
protecció, etc. Es tindran en compte l'indicat a aquest efecte en la normativa de la companyia
subministradora.
3.4. Escomeses subterrànies.
els cables d'alimentació subterrània entraran al centre, aconseguint la cel·la que correspongui,
per un canal o tub. Les seccions d'aquests canals i tubs permetran la col·locació dels cables
amb la major facilitat possible. Els tubs seran de superfície interna llisa, sent el seu diàmetre
1,6 vegades el diàmetre del cable com a mínim, i preferentment de 15 cm. La disposició dels
canals i tubs serà tal que els radis de curvatura al fet que hagin de sotmetre's els cables seran
com a mínim igual a 10 vegades el seu diàmetre, amb un mínim de 0,60 m.
després de col·locats els cables s'obstruirà l'orifici de pas per un tap al que, per evitar l'entrada
de rosegadors, s'incorporaran materials durs que no danyin el cable.
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en l'exterior del centre els cables estaran directament enterrats, excepte si travessen altres
locals, en aquest cas es col·locaran en tubs o canals. Es prendran les mesures necessàries per
assegurar a tot moment la protecció mecànica dels cables, i la seva fàcil identificació.
els conductors d'alta tensió i baixa tensió estaran constituïts per cables unipolars d'alumini
amb aïllament sec termostable, i un nivell d'aïllament concorde a la tensió de servei.
3.5. Enllumenat.
l'enllumenat artificial, sempre obligatori, serà preferiblement d'incandescència.
els focus lluminosos estaran col·locats sobre suports rígids i disposats de manera que els
aparells de seccionament no quedin en una zona d'ombra; permetran a més la lectura correcta
dels aparells de mesura. Se situaran de tal manera que la substitució de llums pugui efectuarse sense necessitat d'interrompre la mitja tensió i sense perill per a l'operari.
els interruptors d'enllumenat se situaran en la proximitat de les portes d'accés.
la instal·lació per al servei propi del ct portarà un interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30
dt.).
3.6. Posades a terra.
les posades a terra es realitzaran en la forma indicada en el projecte, havent de complir-se
estrictament el referent a separació de circuits, forma de constitució i valors desitjats per a les
posades a terra.
Condicions dels circuits de posada a terra
- no s'uniran al circuit de posada a terra les portes d'accés i finestres metàl·liques de ventilació
del ct.
- la connexió del neutre a la seva presa s'efectuarà, sempre que sigui possible, abans del
dispositiu de seccionament b.t.
- en cap dels circuits de posada a terra es col·locaran elements de seccionament.
- cada circuit de posada a terra portarà un born per a la mesura de la resistència de terra,
situat en un punt fàcilment accessible.
- els circuits de terra s'establiran de manera que s'evitin les deterioracions degudes a accions
mecàniques, químiques o d'una altra índole.
- la connexió del conductor de terra amb la presa de terra s'efectuarà de manera que no hi
hagi perill d'afluixar-se o deixar-se anar.
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- els circuits de posada a terra formaran una línia contínua, en la qual no podran incloure's en
sèrie les masses del centre. Sempre la connexió de les masses s'efectuarà per derivació.
- els conductors de terra enterrats seran de coure, i la seva secció mai serà inferior a 50 mm².
- quan l'alimentació a un centre s'efectuï per mitjà de cables subterranis proveïts de cobertes
metàl·liques, s'assegurarà la continuïtat d'aquestes per mitjà d'un conductor de coure el més
curt possible, de secció no inferior a 50 mm². La coberta metàl·lica s'unirà al circuit de posada
a terra de les masses.
- la continuïtat elèctrica entre un punt qualsevol de la massa i el conductor de posada a terra,
en el punt de penetració en el sòl, satisfarà la condició que la resistència elèctrica
corresponent sigui inferior a 0,4 ohms.

4. Normes d’execució de les instal·lacions.
totes les normes de construcció i instal·lació del centre s'ajustaran, en tot cas, als plànols,
mesuraments i qualitats que s'expressen, així com a les directrius que la direcció facultativa
estimi oportunes.
a més del compliment de l'exposat, les instal·lacions s'ajustaran a les normatives que li
poguessin afectar, emanades per organismes oficials i en particular les de la companyia
subministradora de l'electricitat.
l'apilament de materials es farà de manera que aquests no sofreixin alteracions durant el seu
dipòsit en l'obra, havent de retirar i reemplaçar tots els que haguessin sofert alguna
descomposició o defecte durant la seva estada, manipulació o col·locació en l'obra.
l'admissió de materials no es permetrà sense la prèvia acceptació per part del director d'obra
en aquest sentit, es realitzaran quants assajos i anàlisis indiqui el DO., encara que no estiguin
indicats en aquest plec de condicions. Per a això es prendran com a referència les diferents
recomanacions UNESA, normes uneix, etc. Que els siguin aplicable.

5. Proves reglamentàries.
l'aparamenta elèctrica que compon la instal·lació haurà de ser sotmesa als diferents assajos de
tipus i de sèrie que contemplin les normes uneix o recomanacions UNESA conforme a les quals
estigui fabricada.
una vegada executada la instal·lació es procedirà, per part d'entitat acreditada pels organismes
públics competents a aquest efecte, al mesurament reglamentari dels següents valors:
- resistència d'aïllament de la instal·lació.
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- resistència del sistema de posada a terra.
- tensions de pas i de contacte.
les proves i assajos al fet que seran sotmeses les cel·les una vegada acabada la seva fabricació
seran les següents:
- prova d'operació mecànica.
- prova de dispositius auxiliars, hidràulics, pneumàtics i elèctrics.
- verificació de cablejat.
- assaig de freqüència industrial.
- assaig dielèctric de circuits auxiliars i de control.
- assaig d'ona de xoc 1,2/50 ms.
- verificació del grau de protecció.

6. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
6.1. Prevencions generals.
queda terminantment prohibida l'entrada en el local a tota persona aliena al servei i sempre
que l'encarregat del mateix s’absenti, haurà de deixar-ho tancat amb clau.
es posaran en lloc visible del local, i a la seva entrada, plaques d'avís de "perill de mort".
a l'interior del local no hi haurà més objectes que els destinats al servei al centre de
transformació, com banqueta, guants, etc.
no està permès fumar ni encendre llumins ni qualsevol altra classe de combustible a l'interior
del local del centre de transformació i en cas d'incendi no s'emprarà mai aigua.
no es tocarà cap part de la instal·lació en tensió, encara que s'estigui aïllat.
totes les maniobres s'efectuaran col·locant-se convenientment sobre la banqueta.
Cada grup de cel·les portarà una placa de característiques amb les següents dades:
- nom del fabricador.- tipus d'aparamenta i nombre de fabricació.- any de fabricació.- tensió
nominal.- intensitat nominal.- intensitat nominal de curta durada.- freqüència industrial.
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al costat de l'accionament de l'aparamenta de les cel·les s'incorporaran, de forma gràfica i
clara, les marques i indicacions necessàries per a la correcta manipulació d'aquesta
aparamenta.
en lloc ben visible estaran col·locades les instruccions relatives als socors que han de prestar-se
en els accidents causats per electricitat, havent d'estar el personal instruït pràcticament
referent a això, per aplicar-les en cas necessari. També, i en lloc visible, ha de figurar el present
reglament i esquema de totes les connexions de la instal·lació, aprovat per la conselleria
d'indústria, a la qual es passarà avís en el cas d'introduir alguna modificació en aquest centre
de transformació, per a la seva inspecció i aprovació, si escau.
6.2. Posada en servei.
es connectaran primer els seccionadors d'alta i a continuació l'interruptor d'alta, deixant en
buit el transformador. Posteriorment, es connectarà l'interruptor general de baixa, procedint
en últim terme a la maniobra de la xarxa de baixa tensió.
si en posar en servei una línia es disparés l'interruptor automàtic o hi hagués fusió de cartutxos
fusibles, abans de tornar a connectar es reconeixerà detingudament la línia i instal·lacions i, si
s'observés alguna irregularitat, s'adonarà de manera immediata a l'empresa subministradora
d'energia.
6.3. Separació de servei.
es procedirà en ordre invers al determinat a l'apartat anterior, o sigui, desconnectant la xarxa
de baixa tensió i separant després l'interruptor d'alta i seccionadors.
6.4. Manteniment.
el manteniment consistirà en la neteja, greixat i verificat dels components fixos i mòbils de tots
aquells elements que anés necessari.
a fi d'assegurar un bon contacte en les mordasses dels fusibles i fulles dels interruptors, així
com en les borns de fixació de les línies d'alta i de baixa tensió, la neteja s'efectuarà amb la
deguda freqüència. Aquesta es farà sobre banqueta, amb draps perfectament secs, i tenint
molt present que l'aïllament que és necessari per garantir la seguretat personal, només
s'aconsegueix tenint en perfectes condicions i sense recolzar en metalls o altres materials
derivats a terra.
si és necessari canviar els fusibles, s'empraran de les mateixes característiques de resistència i
corba de fusió.
la temperatura del líquid refrigerant no ha de sobrepassar els 60ºc.han d'humitejar-se amb
freqüència les preses de terra. Es vigilarà el bon estat dels aparells, i quan s'observés alguna
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anomalia en el funcionament del centre de transformació, es posarà en coneixement de la
companyia subministradora, per corregir-la d'acord amb ella.

7. Certificats i documentació.
S'aportarà, per a la tramitació d'aquest projecte davant els organismes públics, la
documentació següent:
- autorització administrativa.
- projecte, subscrit per tècnic competent.
- certificat de tensions de pas i contacte, per part d'empresa homologada.
- certificat d'adreça d'obra.
- contracte de manteniment.
- escrit de conformitat per part de la companyia subministradora.

8. Llibre d'ordres.
es disposarà al centre de transformació d'un llibre d'ordres, en el qual es faran constar les
incidències sorgides en el transcurs de la seva execució i explotació, incloent cada visita,
revisió, etc.

9. Recepció de l'obra.
durant l'obra o una vegada finalitat la mateixa, el director d'obra podrà verificar que els
treballs realitzats estan d'acord amb les especificacions d'aquest plec de condicions. Aquesta
verificació es realitzarà per compte del contractista.
una vegada finalitzades les instal·lacions el contractista haurà de sol·licitar l'oportuna recepció
global de l'obra. En la recepció de la instal·lació s'inclouran els següents conceptes:
- aïllament. Consistirà en el mesurament de la resistència d'aïllament del conjunt de la
instal·lació i dels aparells més importants.
- assaig dielèctric. Tot el material que forma part de l'equip elèctric del centre haurà d'haver
suportat per separat les tensions de prova a freqüència industrial i a impuls tipus rac.
- instal·lació de posada a terra. Es comprovarà la mesura de les resistències de terra, les
tensions de contacte i de pas, la separació dels circuits de terra i l'estat i resistència dels
circuits de terra.
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- regulació i proteccions. Es comprovarà el bon estat de funcionament dels relés de protecció i
la seva correcta regulació, així com els calibres dels fusibles.
- transformadors. Es mesurarà l'acidesa i rigidesa dielèctrica de l'oli dels transformadors.

186

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

Condicions generals per a l'execució i muntatge d'instal·lacions
elèctriques en baixa tensió
Condicions Facultatives.
1. Tecnico director d'obra.
Correspon al tècnic director:
- redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin.
- assistir a les obres, quantes vegades ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi de
resoldre
les contingències que es produeixin i impartir les ordres complementàries que siguin
precises per aconseguir la correcta solució tècnica.
- aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar al promotor en
l'Acte de la recepció.
- redactar quan sigui requerit l'estudi dels sistemes adequats als riscos del
treball en la realització de l'obra i aprovar el pla de seguretat i salut per a l'aplicació
del mateix.
- efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la en unió
Del constructor o instal·lador.
- comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i
Higiene en el treball, controlant la seva correcta execució.
- ordenar i dirigir l'execució material conformement al projecte, a les normes tècniques i a les
Regles de la bona construcció.
- realitzar o disposar les proves o assajos de materials, instal·lacions i altres unitats d'Obra
segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar
Les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva
d'acord
amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats informarà
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Puntualment al constructor o instal·lador, impartint-li, si escau, les ordres oportunes.
- realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions
Establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació de l'obra.
- subscriure el certificat final de l'obra.
2. Constructor o instal·lador.
Correspon al constructor o instal·lador:
- Organitzar els treballs, redactant els plans d'obres que es precisin i projectant o
Autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
- Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'Estudi
corresponent i disposar en tot caso l'execució de les mesures preventives,
Vetllant pel seu compliment i per l'observança de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i higiene en el treball.
- Subscriure amb el Tècnic Director l'acta del replanteig de l'obra.
- Ostentar la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les
Intervencions dels subcontractistes.
- Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
S'utilitzin, comprovant els preparatius en obra i rebutjant els subministraments o
Prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les
normes d'aplicació.
- Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l'assabentat a les anotacions
Que es practiquin en el mateix.
- Facilitar al Tècnic Director amb antelació suficient els materials precisos per al
Compliment de la seva comesa.
- Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
- Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
- Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
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3. Verificació dels documents del projecte.
Abans de donar començament a les obres, el Constructor o Instal·lador consignarà per escrit
que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra
contractada o, en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.
El Contractista se subjectarà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així com a les quals
es dictin durant l'execució de l'obra.
4. Pla de seguretat i salut en el treball.
El Constructor o Instal·lador, a la vista del Projecte, contenint, si escau, l'Estudi de Seguretat i
Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació del Tècnic de la Direcció
facultativa.
5. Presència del constructor o instal·lador en l'obra.
El Constructor o Instal·lador ve obligat a comunicar a la propietat la persona designada com
delegat seu en l'obra, que tindrà caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb
facultats per representar-li i adoptar a tot moment quantes disposicions competeixin a la
contracta.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà al Tècnic per ordenar la paralització de les
obres, sense dret a reclamació alguna, fins que s'esmeni la deficiència.
El Cap de l'obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics encarregats, estarà present durant
la jornada legal de treball i acompanyarà al Tècnic Director, en les visites que faci a les obres,
posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin
necessaris i subministrant-li les dades precises per a la comprovació de mesuraments i
liquidacions.
6. Treballs no estipulats expressament.
És obligació de la contracta l'executar quant sigui necessari per a la bona construcció i aspecte
de les obres, encara quan no es trobi expressament determinat en els documents de projecte,
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el tècnic director
dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus
d'execució.
El contractista, d'acord amb la direcció facultativa, lliurarà en l'acte de la recepció provisional,
els plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra, amb les modificacions o estat
definitiu en què hagin quedat.
El contractista es compromet igualment a lliurar les autoritzacions que preceptivament han
d'expedir les delegacions provincials d'indústria, sanitat, etc., i autoritats locals, per a la posada
en servei de les referides instal·lacions.
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Són també per compte del contractista, tots els arbitris, llicències municipals, tanques,
enllumenat, multes, etc., que ocasionin les obres des del seu inici fins a la seva total
terminació.
7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.
Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran
precisament per escrit al constructor o instal·lador estant aquest obligat al seu torn a retornar
els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu de
totes les ordres, avisos o instruccions que rebi del tècnic director.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests crea oportú fer el
constructor o instal·lador, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a qui
l'hagués dictat, el qual donarà al constructor o instal·lador, el corresponent rebut, si aquest el
sol·licités.
El constructor o instal·lador podrà requerir del tècnic director, segons les seves respectives
comeses, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i
execució del projectat.
8. Reclamacions contra les ordenis de la direcció facultativa.
Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanadas de la
direcció facultativa, només podrà presentar-les davant la propietat, si són d'ordre econòmic i
d'acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. Contra
disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà reclamació alguna, podent el contractista salvar la
seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al tècnic
director, el qual podrà limitar la seva contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà
obligatòria per a aquest tipus de reclamacions.
9. Faltes de personal.
El tècnic director, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta
incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà
requerir al contractista perquè a part de l'obra als dependents o operaris causants de la
pertorbació.
El contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,
amb subjecció si escau, a l'estipulat en el plec de condicions particulars i sense perjudici de les
seves obligacions com a contractista general de l'obra.
10. Camins i accessos.
El constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el tancament o clos d'aquesta.
El tècnic director podrà exigir la seva modificació o millora.
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Així mateix el constructor o instal·lador s'obligarà a la col·locació en lloc visible, a l'entrada de
l'obra, d'un cartell exempt de panell metàl·lic sobre estructura auxiliar on es reflectiran les
dades de l'obra en relació al títol de la mateixa, entitat promotora i noms dels tècnics
competents, el disseny dels quals haurà de ser aprovat prèviament a la seva col·locació per la
direcció facultativa.
11. Replanteig.
El constructor o instal·lador iniciarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny,
assenyalant les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replantejos
parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del contractista i inclosos en la seva oferta.
El constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació del tècnic director i una vegada aquest hagi
donat la seva conformitat prepararà un acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser
aprovada pel tècnic, sent responsabilitat del constructor l'omissió d'aquest tràmit.
12. Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs.
El constructor o instal·lador donarà començament a les obres en el termini marcat en el plec
de condicions particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes
parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència,
l'execució total es porti a efecte dins del termini exigit en el contracte.
Obligatòriament i per escrit, deurà el contractista adonar al tècnic director del començament
dels treballs almenys amb tres dies d'antelació.
13. Ordre dels treballs.
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells
casos en els quals, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la
direcció facultativa.
14. Facilitats per a altres contractistes.
D'acord amb el que requereixi la direcció facultativa, el contractista general haurà de donar
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els
altres contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions
econòmiques al fet que pertoqui entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o
subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, tots dos contractistes estaran al que resolgui la direcció facultativa.
15. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major.
Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no
s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions donades pel tècnic director
en tant es formula o es tramita el projecte reformat.
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El constructor o instal·lador està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials
quant l'adreça de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recalzos o
qualsevol altra obra de caràcter urgent.
16. Pròrroga per causa de força major.
Si per causa de força major o independent de la voluntat del constructor o instal·lador, aquest
no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la
contracta, previ informe favorable del tècnic. Per a això, el constructor o instaldor exposarà, en
escrit dirigit al tècnic, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que
per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta
causa sol·licita.
17. Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra.
El contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obra estipulats,
al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la direcció facultativa, a excepció del cas
en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.
18. Condicions generals d'execució dels treballs.
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva
responsabilitat i per escrit lliuri el Tècnic al Constructor o Instal·lador, dins de les limitacions
pressupostàries.
19. Obres ocultes.
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminació de l'edifici,
s'aixecaran els plànols precisos perquè quedin perfectament definits; aquests documents
s'estendran per triplicat, sent lliurats: un, al tècnic; un altre a la propietat; i el tercer, al
contractista, signats tots ells pels tres. Dites planes, que hauran d'anar suficientment fitats, es
consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els mesuraments.
20. Treballs defectuosos.
El constructor ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les
"condicions generals i particulars d'índole tècnica "del plec de condicions i realitzarà tots i
cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'especificat també en aquest document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici és responsable de l'execució dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva
mala gestió o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que li
eximeixi de responsabilitat el control que competeix al tècnic, ni tampoc el fet que els treballs
hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre seran esteses i abonades
a bon compte.
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Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el tècnic director adverteixi vicis o
defectes en els treballs citats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixen
les condicions preceptuadas, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests,
i per verificar-se la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses
demolides i reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot això a costa de la contracta. Si
aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la demolició i reconstrucció o ambdues, es
plantejarà la qüestió davant la propietat, qui resoldrà.
21. Vicis ocults.
Si el tècnic tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en
les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva,
els assajos, destructius o no, que crea necessaris per reconèixer els treballs que suposi
defectuosos.
Les despeses que s'observin seran de compte del constructor o instal·lador, sempre que els
vicis existeixin realment.
22. Dels materials i els aparells. La seva procedència.
El constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts
que li sembli convenient, excepte en els casos en què el plec particular de condicions tècniques
preceptúe una procedència determinada.
Obligatòriament, i per procedir a la seva ocupació o apilament, el constructor o instal·lador
haurà de presentar al tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en
la qual s'indiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de
cadascun d'ells.
23. Materials no utilitzables.
El constructor o instal·lador, a la seva costa, transportarà i col·locarà, agrupant-los
ordenadamente i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions,
enderrocaments, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran d'aquesta o es portaran a l'abocador, quan així estigués establert en el plec de
condicions particulars vigent en l'obra.
Si no s'hi hagués preceptuado res sobre el particular, es retiraran d'ella quan així ho ordeni el
tècnic.
24. Despeses ocasionades per proves i assajos.
Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin
en l'execució de les obres, seran de compte de la contracta.
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà
començar-se de nou a càrrec del mateix.
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25. Neteja de les obres.
És obligació del constructor o instal·lador mantenir netes les obres i els seus voltants, tant
d'enderrocs com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no
siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin
necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte.
26. Documentació final de l'obra.
El tècnic director facilitarà a la propietat la documentació final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposat per la legislació vigent.
27. Termini de garantia.
El termini de garantia serà de dotze mesos, i durant aquest període el contractista corregirà els
defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta causa
es produïssin, tot això pel seu compte i sense dret a indemnització alguna, executant-se en cas
de resistència aquestes obres per la propietat amb càrrec a la fiança.
El contractista garanteix a la propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de
l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb
l'obra.
Després de la recepció definitiva de l'obra, el contractista quedarà rellevat de tota
responsabilitat excepte en el referent als vicis ocults de la construcció.
28. Conservació de les obres rebudes provisionalment.
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions
provisionals i definitiva, seran a càrrec del contractista.
Per tant, el contractista durant el termini de garantia serà el conservador de l'edifici, on tindrà
el personal suficient per atendre a totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se,
encara que l'establiment anés ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la recepció
definitiva.
29. De la recepció definitiva.
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessarà
l'obligació del constructor o instal·lador de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents
a la norma de conservació dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats
que poguessin aconseguir-li per vicis de la construcció.
30. Pròrroga del termini de garantia.
Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en
les condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el tècnic director marcarà al
constructor o instal·lador els terminis i formes en què hauran de realitzar-se les obres
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necessàries i, de no efectuar-se dins d'aquells, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la
fiança.
31. De les recepcions de treballs la contracta dels quals hagi estat rescindida.
En el cas de resolució del contracte, el contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que es
fixi en el plec de condicions particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser
represes per una altra empresa.
Condicions econòmiques
1. Composició dels preus unitaris.
El càlcul dels preus de les diferents unitats de l'obra és el resultat de sumar els costos directes,
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.
Es consideraran costos directes:
A)
La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervenen
directament en l'execució de la unitat d'obra.
B)
Els materials, als preus resultants a peu de l'obra, que quedin integrats en la unitat que
es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
C)
Els equips i sistemes tècnics de la seguretat i higiene per a la prevenció i protecció
d'accidents i malalties professionals.
D)
Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tingui lloc per accionament o
funcionament de la maquinaria i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obres.
I)
Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i
equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els de el
personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevists. Tots això
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.
Es consideraran Despeses Generals:
Les Despeses Generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de
l'administració legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos
directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració Pública aquest percentatge
s'estableix un 13 per 100).
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Benefici Industrial:
El Benefici Industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les
anteriors partides.
Preu d'Execució Material:
Es denominarà Preu d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors
conceptes a excepció del Benefici Industrial i les despeses generals.
Preu de Contracta:
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses
Generals i el Benefici Industrial.
-

L'IVA gira sobre aquesta summa però no integra el preu.

2. Preu de contracta. Import de contracta.
En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractessin a risc
i ventura, s'entén per preu de contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, és a
dir, el preu d'execució material, més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte
de despeses generals i benefici industrial del contractista. Les despeses generals s'estimen
normalment en un 13% i el benefici s'estima normalment en 6 per 100, tret que en les
condicions particulars s'estableixi una altra destinació.
3. Preus contradictoris.
Es produiran preus contradictoris només quan la propietat per mitjà del tècnic decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar
alguna circumstància imprevista.
El contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Mancant acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el tècnic i el contractista abans
de començar l'execució dels treballs i en el termini que determina el plec de condicions
particulars. Si subsistís la diferència s'acudirà en primer lloc, al concepte més anàleg dins del
quadre de preus del projecte, i en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
4. Reclamacions d'augment de preus per causes diverses.
Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el
quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb
referència a facultatives).
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5. De la revisió dels preus contractats.
Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetrà la revisió dels preus mentre que
l'increment no abast en la suma de les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el calendari,
un muntant superior al cinc per cent (5 per 100) de l'import total del pressupost de contracte.
Cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la
corresponent revisió d'acord amb la fórmula establerta en el plec de condicions particulars,
percebent el contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'ipc superior al 5
per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats al
calendari de l'oferta.
6. Apilament de materials.
El contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que la
propietat ordena per escrit.
Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest;
del seu guarda i conservació serà responsable el contractista.
7. Responsabilitat del constructor o instal·lador en el baix rendiment dels
treballadors.
Si dels parts mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar el constructor al
tècnic director, aquest advertís que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en algunes de
les unitats d'obra executada, anessin notòriament inferiors als rendiments normals
generalment admesos per a unitats d'obra iguals o similars, l'hi notificarà per escrit al
constructor o instal·lador, amb la finalitat de que aquest faci les gestions precises per
augmentar la producció en la quantia assenyalada pel tècnic director.
Si feta aquesta notificació al constructor o instal·lador, en els mesos successius, els rendiments
no arribessin als normals, el propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència,
rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats
correspondria abonar-li al constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament han
d'efectuar-se-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord quant als rendiments de la mà
d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.
8. Relacions valorades i certificacions.
En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "plecs de condicions
particulars" que regeixin en l'obra, formarà el contractista una relació valorada de les obres
executades durant els terminis previstos, segons el mesurament que haurà practicat el tècnic.
L'executat pel contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant el resultat del
mesurament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent a cada unitat
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de l'obra i als preus assenyalats al pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més
l'establert en el present "plec general de condicions econòmiques", respecte a millores o
substitucions de material i a les obres accessòries i especials, etc.
Al contractista, que podrà presenciar els mesuraments necessaris per estendre aquesta
relació, se li facilitaran pel tècnic les dades corresponents de la relació valorada, acompanyantlos d'una nota d'enviament, a fi de que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de
rebut d'aquesta nota, pugui el contractista examinar-los o retornar-los signats amb la seva
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes.
Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el tècnic director acceptarà o rebutjarà les
reclamacions del contractista si les hi hagués, adonant al mateix de la seva resolució, podent
aquest, en el segon cas, acudir davant el propietari contra la resolució del tècnic director en la
forma previnguda dels "plecs generals de condicions facultatives i legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el tècnic
director la certificació de les obres executades.
Del seu import es deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança s'hagi
preestablert.
Les certificacions es remetran al propietari, dins del mes següent al període al fet que es
refereixen, i tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les
rectificacions i variacions que es derivin de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes
certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al fet que la
valoració es refereix.
9. Millores d'obres lliurement executades.
Quan el contractista, fins i tot amb autorització del tècnic director, emprés materials de més
acurada preparació o de major grandària que l'assenyalat en el projecte o substituís una classe
de fàbrica amb una altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions
qualsevol part de l'obra, o, en general, introduís en aquesta i sense demanar-la-hi, qualsevol
una altra modificació que sigui beneficiosa segons el parer del tècnic director, no tindrà dret,
no obstant això, més que a l'abonament del que pogués correspondre-li en el cas que hagués
construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.
10. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada.
Excepte el preceptuado en el "plec de condicions particulars d'índole econòmica", vigent en
l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el
procediment que correspongui entre els quals a continuació s'expressen:
A)
si existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades
mitjançant partida alçada, s'abonaran previ mesurament i aplicació del preu establert.
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B)
si existeixen preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus
contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
C)
si no existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida
alçada s'abonarà íntegrament al contractista, excepte el cas que al pressupost de l'obra
s'expressi que l'import d'aquesta partida ha de justificar-se, en aquest cas, el tècnic director
indicarà al contractista i amb anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de seguirse per portar aquest compte, que en realitat serà d'administració, valorant-se els materials i
jornals als preus que figurin al pressupost aprovat o, en defecte d'això, als quals amb
anterioritat a l'execució convinguin les dues parts, incrementant-se el seu import total amb el
percentatge que es fixi en el plec de condicions particulars en concepte de despeses generals i
benefici industrial del contractista.
11. Pagaments.
Els pagaments s'efectuaran pel propietari en els terminis prèviament establerts, i el seu
import, correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades pel tècnic
director, en virtut de les quals es verifiquen aquells.
12. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini de terminació de
les obres.
La indemnització per retard en la terminació s'establirà en una miqueta per mil (o/oo) de
l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, explicats a partir del dia
de terminació fixat al Calendari d'Obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
13. Demora dels pagaments.
Es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada en aquesta demora de
pagaments, quan el contractista no justifiqui en la data el pressupost corresponent al termini
d'execució que tingui assenyalat en el contracte.
14. Millores i augments d'obra. Casos contraris.
No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en què el tècnic director hagi ordenat per
escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels
materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les
unitats contractades, excepte cas d'error en els mesuraments del projecte, tret que el tècnic
director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la
seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els
preus dels nous materials o aparells ordenats emprar i els augments que totes aquestes
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
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Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el tècnic director introdueixi innovacions que
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
15. Unitats d'obra defectuoses però acceptables.
Quan per qualsevol causa fos menester valorar obra defectuosa, però acceptable segons el
parer del tècnic director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament
després de sentir al contractista, el qual haurà de conformar-se amb aquesta resolució,
excepte el cas en què, estant dins del termini d'execució, prefereixi demolir l'obra i refer-la
conformement a condicions, sense excedir d'aquest termini.
16. Assegurança de les obres.
El contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execució fins a la recepció definitiva; la quantia del segur coincidirà a cada moment amb
el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la societat
asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del propietari, perquè amb
càrrec a ella s'aboni l'obra que es construeixi i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El
reintegrament d'aquesta quantitat al contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta
dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte conformitat expressa del contractista, fet en
document públic, el propietari podrà disposar d'aquest import per a menesters diferents del
de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l'anteriorment exposat serà motiu
suficient perquè el contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança,
abonament complet de despeses, materials apilats, etc.; i una indemnització equivalent a
l'import dels danys causats al contractista pel sinistre i que no s'haguessin abonat, però només
en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la companyia
asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests
efectes pel tècnic director.
En les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d'edifici que ha de ser
assegurada i la seva quantia, i si gens es preveu, s'entendrà que el segur ha de comprendre
tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d'assegurances, els
posarà el contractista, abans de contractar-los en coneixement del propietari, a fi de recaptar
d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
17. Conservació de l'obra.
Si el contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de les obres durant el termini
de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel propietari abans de la recepció
definitiva, el tècnic director en representació del propietari, podrà disposar tot el que calgui
perquè s'atengui a la guarderia, neteja i tot el que anés menester per a la seva bona
conservació abonant-se tot això per compte de la contracta.
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En abandonar el contractista l'edifici, tant per bona terminació de les obres, com en el cas de
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que el tècnic
director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a
càrrec del contractista, no haurà d'haver-hi en ell més eines, útils, materials, mobles, etc., que
els indispensables per a la seva guarderia i neteja i per als treballs que calgués executar.
En tot cas, ocupat o no l'edifici està obligat el contractista a revisar l'obra, durant el termini
expressat, procedint en la forma prevista en el present "plec de condicions econòmiques".
18. Ús pel contractista de l'edifici o béns del propietari.
Quan durant l'execució de les obres ocupi el contractista, amb la necessària i prèvia
autorització del propietari, edificis o faci ús de materials o útils pertanyents al mateix, tindrà
obligació de reparar-los i conservar-los per fer lliurament d'ells a la terminació del contracte,
en perfecte estat de conservació reposant els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes als edificis, propietats o materials
que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material propietats o edificacions, no
hagués complert el contractista amb el previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el
propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.

Condicions tècniques per a l'execució i muntatge d'instal·lacions elèctriques en
baixa tensió
1. Condicions generals.
Tots els materials a emprar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les
condicions exigides en el reglament electrotècnic per a baixa tensió i altres disposicions vigents
referents a materials i prototips de construcció.
Tots els materials podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la contracta, que
es creen necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol un altre que hagi estat especificat i
sigui necessari emprar haurà de ser aprovat per l'adreça tècnica, ben entenent que serà
rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la instal·lació.
Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran les
condicions de bondat necessàries, segons el parer de la direcció facultativa, no tenint el
contractista dret a reclamació alguna per aquestes condicions exigides.
Tots els treballs inclosos en el present projecte s'executaran esmeradamente, conformement a
les bones pràctiques de les instal·lacions elèctriques, d'acord amb el reglament electrotècnic
per a baixa tensió, i complint estrictament les instruccions rebudes per la direcció facultativa,
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no podent, per tant, servir de pretext al contractista la baixa en subhasta, per variar aquesta
acurada execució ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades quant als seus
materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals.
2. Canalitzacions electricas.
Els cables es col·locaran dins de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, enterrats,
directament encastats en estructures, a l'interior de buits de la construcció, sota motllures, en
safata o suport de safata, segons s'indica en memòria, plànols i mesuraments.
Abans d'iniciar l'estesa de la xarxa de distribució, hauran d'estar executats els elements
estructurals que hagin de suportar-la o en els quals vagi a ser encastada: forjats, tabiquería,
etc. Excepte quan en estar previstes s'hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions
en executar l'obra prèvia, haurà de replantejar-se sobre aquesta en forma visible la situació de
les caixes de mecanismes, de registre i protecció, així com el recorregut de les línies,
assenyalant de forma convenient la naturalesa de cada element.
2.1. Conductors aïllats sota tubs protectors.
Els tubs protectors poden ser:
- tub i accessoris metàl·lics.
- tub i accessoris no metàl·lics.
- tub i accessoris compostos (constituïts per materials metàl·lics i no metàl·lics).
Els tubs es classifiquen segons el que es disposa en les normes següents:
- une-en 50.086 -2-1: sistemes de tubs rígids.
- une-en 50.086 -2-2: sistemes de tubs curvables.
- une-en 50.086 -2-3: sistemes de tubs flexibles.
- une-en 50.086 -2-4: sistemes de tubs enterrats.
Les característiques de protecció de la unió entre el tub i els seus accessoris no han de ser
inferiors als declarats per al sistema de tubs.
La superfície interior dels tubs no haurà de presentar en cap punt arestes, asprors o fissures
susceptibles de danyar els conductors o cables aïllats o de causar ferides a instal·ladors o
usuaris.
Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats en les instal·lacions
elèctriques són les que es prescriuen en la une-en 60.423. Per als tubs enterrats, les
dimensions es corresponen amb les indicades en la norma une-en 50.086 -2-4. Per a la resta
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dels tubs, les dimensions seran les establertes en la norma corresponent de les citades
anteriorment. La denominació es realitzarà en funció del diàmetre exterior.
El diàmetre interior mínim haurà de ser declarat pel fabricant.
Quant a la resistència a l'efecte del foc considerats en la norma particular per a cada tipus de
tub, se seguirà l'establert per l'aplicació de la directiva de productes de la construcció
(89/106/cee).
Tubs en canalitzacions fixes en superfície.
En les canalitzacions superficials, els tubs hauran de ser preferentment rígids i en casos
especials podran usar-se tubs curvables. Les seves característiques mínimes seran les indicades
a continuació:
Característica

codi

grau

- resistència a la compressió

4

forta

- resistència a l'impacte

3

mitja

- temperatura mínima d'instal·lació i servei

2

- 5 ºc

- temperatura màxima d'instal·lació i servei

1

+ 60 ºc

- resistència al corbat

1-2

rígid/curvable

- propietats elèctriques

1-2

continuïtat elèctrica/aïllant

- resistència a la penetració d'objectes sòlids

4

contra objectes d ??1 mm

- resistència a la penetració de l'aigua
caient verticalment
quan el sistema de tubs està inclinat 15 º

2

contra gotes d'aigua

- resistència a la corrosió de tubs metàl·lics
exterior mitjana

2

protecció

interior

I composts
- resistència a la tracció

0

no declarada

- resistència a la propagació de la flama

1

no propagador

- resistència a les càrregues suspeses

0

Tubs en canalitzacions encastades.
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En les canalitzacions encastades, els tubs protectors podran ser rígids, curvables o flexibles,
amb unes característiques mínimes indicades a continuació:
1º/ tubs encastats en obres de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres), buits de la construcció o
canals protectores d'obra.
Característica

codi

grau

- resistència a la compressió

2

lleugera

- resistència a l'impacte

2

lleugera

- temperatura mínima d'instal·lació i servei

2

- 5 ºc

- temperatura màxima d'instal·lació i servei

1

+ 60 ºc

- resistència al corbat

1-2-3-4

qualsevol de les especificades

- propietats elèctriques

0

no declarades

- resistència a la penetració d'objectes sòlids

4

contra objectes d ??1 mm

- resistència a la penetració de l'aigua
caient verticalment
quan el sistema de tubs està inclinat 15 º

2

contra gotes d'aigua

- resistència a la corrosió de tubs metàl·lics
exterior mitjana

2

protecció

interior

I composts
- resistència a la tracció

0

no declarada

- resistència a la propagació de la flama

1

no propagador

- resistència a les càrregues suspeses

0

no declarada

2º/ tubs encastats embeguts en formigó o canalitzacions precableadas.
Característica

codi

grau

- resistència a la compressió

3

mitja

- resistència a l'impacte

3

mitja

- temperatura mínima d'instal·lació i servei

2

- 5 ºc
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- temperatura màxima d'instal·lació i servei
Precabl. Ordinàries)

2

+ 90 ºc (+ 60 ºc canal.

- resistència al corbat

1-2-3-4

qualsevol de les especificades

- propietats elèctriques

0

no declarades

- resistència a la penetració d'objectes sòlids

5

protegit contra la pols

- resistència a la penetració de l'aigua
3
en forma de pluja
- resistència a la corrosió de tubs metàl·lics
protecció interior i exterior mitjana

protegit contra l'aigua
2

I composts
- resistència a la tracció

0

no declarada

- resistència a la propagació de la flama

1

no propagador

- resistència a les càrregues suspeses

0

no declarada

Tubs en canalitzacions aèries o amb tubs a l'aire.
En les canalitzacions a l'aire, destinades a l'alimentació de màquines o elements de mobilitat
restringida, els tubs seran flexibles i les seves característiques mínimes per a instal·lacions
ordinàries seran les indicades a continuació:
Característica

codi

grau

- resistència a la compressió

4

forta

- resistència a l'impacte

3

mitja

- temperatura mínima d'instal·lació i servei

2

- 5 ºc

- temperatura màxima d'instal·lació i servei

1

+ 60 ºc

- resistència al corbat

4

flexible

- propietats elèctriques

1/2

continuïtat/aïllat

- resistència a la penetració d'objectes sòlids

4

contra objectes d ??1 mm

- resistència a la penetració de l'aigua
caient verticalment
quan el sistema de tubs està inclinat 15º
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- resistència a la corrosió de tubs metàl·lics
mitjana i exterior elevada

2

protecció

interior

I composts
- resistència a la tracció

2

lleugera

- resistència a la propagació de la flama

1

no propagador

- resistència a les càrregues suspeses

2

lleugera

Es recomana no utilitzar aquest tipus d'instal·lació per a seccions nominals de conductor
superiors a 16 mm2.
Tubs en canalitzacions enterrades.
Les característiques mínimes dels tubs enterrats seran les següents:
Característica

codi

grau

- resistència a la compressió

na

250 n / 450 n / 750 n

- resistència a l'impacte
normal

na

lleuger

- temperatura mínima d'instal·lació i servei

na

na

- temperatura màxima d'instal·lació i servei

na

na

/

normal

- resistència al corbat

1-2-3-4

qualsevol de les especificades

- propietats elèctriques

0

no declarades

- resistència a la penetració d'objectes sòlids

4

contra objectes d ??1 mm

/

- resistència a la penetració de l'aigua
de pluja

3

contra l'aigua en forma

- resistència a la corrosió de tubs metàl·lics
exterior mitjana

2

protecció

interior

I composts
- resistència a la tracció

0

no declarada

- resistència a la propagació de la flama

0

no declarada

- resistència a les càrregues suspeses

0
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Notes:
- na: no aplicable.
- per a tubs embeguts en formigó aplica 250 n i grau lleuger; per a tubs en sòl lleuger aplica
450 n i grau normal; per a tubs en sòls pesats aplica 750 n i grau normal.
Es considera sòl lleuger aquell sòl uniforme que no sigui del tipus pedregós i amb càrregues
superiors lleugeres, com per exemple, voreres, parcs i jardins. Sòl pesat és aquell del tipus
pedregós i dur i amb càrregues superiors pesades, com per exemple, calçades i vies fèrries.
Instal·lació.
Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 v.
El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a
conduir, s'obtindrà de les taules indicades en la itc-bt-21, així com les característiques mínimes
segons el tipus d'instal·lació.
Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les
prescripcions generals següents:
- el traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les
arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació.
- els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la
continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.
- els tubs aïllants rígids curvables en calent podran ser assemblats entre si en calent, recobrint
l'entroncament amb una cua especial quan es precisi una unió estanca.
- les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel
fabricant conforme a uneix-en
- serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locar-los
i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es considerin
convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més de 15 metres. El nombre de
corbes en angle situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors
s'allotjaran normalment en els tubs després de col·locats aquests.
- els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels
conductors en els tubs o servir al mateix temps com a caixes d'entroncament o derivació.
- les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material
aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides contra la corrosió.
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Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els
conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà almenys igual al diàmetre del tub
major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior
mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer estances les entrades dels tubs en les caixes de
connexió, hauran d'emprar-se prensaestopas o ràcords adequats.
- en els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es
produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a això es triarà convenientment el
traçat de la seva instal·lació, preveient l'evacuació i establint una ventilació apropiada a
l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per exemple, l'ús d'una "t" de la
qual un dels braços no s'empra.
- els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de posar-se a terra. La seva continuïtat elèctrica
haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és
necessari que la distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10
metres.
- no podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre.
Quan els tubs s'instal·lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, les següents
prescripcions:
- els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de bridas o abraçadores protegides contra
la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a màxim, de 0,50
metres. Es disposaran fixacions d'una i una altra part en els canvis d'adreça, en els
entroncaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells.
- els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual s'instal·len, corbant-se o usant
els accessoris necessaris.
- en alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts
extrems no seran superiors al 2 per 100.
- és convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una altura mínima de 2,50
metres sobre el sòl, a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics.
Quan els tubs es col·loquin encastats, es tindran en compte, a més, les següents prescripcions:
- en la instal·lació dels tubs a l'interior dels elements de la construcció, les fregues no posaran
en perill la seguretat de les parets o sostres en què es practiquin. Les dimensions de les fregues
seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una capa d'1 centímetre d'espessor, com
a mínim. En els angles, l'espessor d'aquesta capa pot reduir-se a 0,5 centímetres.
- no s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de les
plantes inferiors.
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- per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se, entre
forjat i revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de formigó o morter
d'1 centímetre d'espessor, com a mínim, a més del revestiment.
- en els canvis d'adreça, els tubs estaran convenientment corbats o ben proveïts de colzes o "t"
apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de tapes de registre.
- les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una
vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del
revestiment de la paret o sostre quan no s'instal·lin a l'interior d'un allotjament tancat i
practicable.
- en el cas d'utilitzar-se tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts
horitzontals a 50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una distància dels
angles de cantonades no superior a 20 centímetres.
2.2. Conductors aïllats fixats directament sobre les parets.
Aquestes instal·lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 kv,
proveïts d'aïllament i coberta (s'inclouen cables armats o amb aïllament mineral).
Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les següents prescripcions:
- es fixaran sobre les parets per mitjà de bridas, abraçadores, o collarets de manera que no
perjudiquin les cobertes dels mateixos.
- amb la finalitat de que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu
propi pes, els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment propers. La distància entre
dos punts de fixació successius, no excedirà de 0,40 metres.
- quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions d'instal·lació en
què s'efectuï la mateixa, s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables,
s'establirà una protecció mecànica complementària sobre els mateixos.
- s'evitarà corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripció en contra fixada en la
norma uneix corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a 10 vegades el
diàmetre exterior del cable.
- els creus dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part anterior
o posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la
canalització no elèctrica i la coberta dels
Cables quan l'encreuament s'efectuï per la part anterior d'aquella.
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- Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments
així ho exigeixin, utilitzant-se a aquesta fi caixes o altres dispositius adequats. L'estanqueïtat
podrà quedar assegurada amb l'ajuda de prensaestopas.
- Els entroncaments i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts
de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establerta,
l'aïllament i la inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva verificació en cas
necessari.
2.3. Conductors aïllats enterrats.
Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aïllats hauran d'anar
sota tub tret que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1kv, s'establiran d'acord amb
l'assenyalat en la instruccions itc-bt-07 i itc-bt-21.
2.4. Conductors aïllats directament encastats en estructures.
Per a aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats amb coberta (inclosos cables
armats o amb aïllament mineral). La temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei serà
de -5ºc i 90ºc respectivament (polietilè reticulat o etilè-propilè).
2.5. Conductors aïllats a l'interior de la construccion.
Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 v.
Els cables o tubs podran instal·lar-se directament en els buits de la construcció amb la condició
que siguin no propagadores de la flama.
Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats en
murs, parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran
compresos entre dues superfícies paral·leles com en el cas de falsos sostres o murs amb
cambres d'aire.
La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels cables o tubs, i la
seva dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major secció
d'aquests, amb un mínim de 20 mil·límetres.
Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels locals immediats,
tindran suficient solidesa per protegir aquestes contra accions previsibles.
S'evitaran, en la mesura del possible, les asprors a l'interior dels buits i els canvis d'adreça dels
mateixos en un nombre elevat o de petit radi de curvatura.
La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció
parcial de les parets, sostres, etc., o els seus guarnits i decoracions.
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Els entroncaments i derivacions dels cables seran accessibles, disposant-se para ells les caixes
de derivació adequades.
S'evitarà que puguin produir-se infiltracions, fugides o condensacions d'aigua que puguin
penetrar a l'interior del buit, prestant especial atenció a la impermeabilidad dels seus murs
exteriors, així com a la proximitat de canonades de conducció de líquids, penetració d'aigua en
efectuar la neteja de sòls, possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc.
2.6. Conductors aïllats sota canals protectores.
La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o
no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. Els cables
utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 v.
Les canals protectores tindran un grau de protecció ip4x i estaran classificades com a "canals
amb tapa d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col·locar
mecanismes tals com a interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control,
etc, sempre que es fixin d'acord amb les instruccions del fabricador. També es podran realitzar
entroncaments de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes.
Les canalitzacions per a instal·lacions superficials ordinàries tindran unes característiques
mínimes indicades a continuació:
Característica

grau

Dimensió del costat major de

? 16 mm

> 16 mm

La secció transversal
- resistència a l'impacte

molt lleugera

- temperatura mínima de +

mitja

15 ºc

- 5 ºc

60 ºc

+ 60 ºc

Instal·lació i servei
- temperatura màxima de +
Instal·lació i servei
- propietats elèctriques
elèctrica/aïllant

aïllant

- resistència a la penetració

continuïtat
4

no inferior a

2 D'objectes sòlids
- resistència a la penetració

no declarada
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D'aigua
- resistència a la propagació

no propagador

De la flama
El compliment d'aquestes característiques es realitzarà segons els assajos indicats en les
normes une-en 50l085.
Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes característiques
mínimes de resistència a l'impacte, de temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei, de
resistència a la penetració d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades
a les condicions de l'emplaçament al que es destina; així mateix les canals seran no
propagadoras de la flama. Aquestes característiques seran conformes a les normes de la sèrie
une-en 50.085.
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o
paral·leles a les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació.
Les canals amb conductivitat elèctrica han de connectar-se a la xarxa de terra, la seva
continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada.
La tapa de les canals quedarà sempre accessible.
2.7. Conductors aïllats sota motllures.
Aquestes canalitzacions estan constituïdes per cables allotjats en ranures sota motllures.
Podran utilitzar-se únicament en locals o emplaçaments classificats com a secs, temporalment
humits o polvorientos. Els cables seran de tensió assignada no inferior a 450/750 v.
Les motllures compliran les següents condicions:
- les ranures tindran unes dimensions tals que permetin instal·lar sense dificultat per elles als
conductors o cables. En principi, no es col·locarà més d'un conductor per ranura, admetent-se,
no obstant això, col·locar diversos conductors sempre que pertanyin al mateix circuit i la
ranura present dimensions adequades per a això.
- l'amplària de les ranures destinades a rebre cables rígids de secció igual o inferior a 6 mm2
seran, com a mínim, de 6 mm.
Per a la instal·lació de les motllures es tindrà en compte:
- les motllures no presentaran discontinuïtat alguna en tota la longitud on contribueixen a la
protecció mecànica dels conductors. En els canvis d'adreça, els angles de les ranures seran
obtusos.
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- les canalitzacions podran col·locar-se al nivell del sostre o immediatament damunt dels
rodapiés. En absència d'aquests, la part inferior de la motllura estarà, com a mínim, a 10 cm
per sobre del sòl.
- en el cas d'utilitzar-se rodapiés ranurados, el conductor aïllat més baix estarà, com a mínim, a
1,5 cm per sobre del sòl.
- quan no puguin evitar-se creus d'aquestes canalitzacions amb les destinades a un altre ús
(aigua, gas, etc.), s'utilitzarà una motllura especialment concebuda per a aquests creus o
preferentment un tub rígid encastat que sobresortirà per una i una altra part de
l'encreuament. La separació entre dues canalitzacions que es creuin serà, com a mínim d'1 cm
en el cas d'utilitzar motllures especials per a l'encreuament i 3 cm, en el cas d'utilitzar tubs
rígids encastats.
- les connexions i derivacions dels conductors es farà mitjançant dispositius de connexió amb
cargol o sistemes equivalents.
- les motllures no estaran totalment encastades en la paret ni recobertes per papers,
tapisseries o qualsevol un altre material, havent de quedar la seva coberta sempre a l'aire.
- abans de col·locar les motllures de fusta sobre una paret, ha d'assegurar-se que la paret està
suficientment seca; en cas contrari, les motllures se separaran de la paret per mitjà d'un
producte hidrófugo.
2.8. Conductors aïllats en safata o suport de safates.
Només s'utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb aïllament
mineral), unipolars o multipolares segons norma uneix 20.460 -5-52.
El material usat per a la fabricació serà acer laminat de primera qualitat, galvanitzat per
immersió. L'amplària de les canaletas serà de 100 mm com a mínim, amb increments de 100
en 100 mm. La longitud dels trams rectes serà de dos metres. El fabricant indicarà al seu
catàleg la càrrega màxima admissible, en n/m, en funció de l'amplària i de la distància entre
suports. Tots els accessoris, com a colzes, canvis de plànol, reduccions, tes, unions, suports,
etc, tindran la mateixa qualitat que la safata.
Les safates i els seus accessoris se subjectaran a sostres i paraments mitjançant herrajes de
suspensió, a distàncies tals que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm i estaran
perfectament alineades amb els tancaments dels locals.
No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports per mitjà de
soldadura, havent-se d'utilitzar peces d'unió i cargols cadmiada. Per a les unions o derivacions
de línies s'utilitzaran caixes metàl·liques que es fixaran a les safates.
2.9. Normes d'instalacion en presència d'altres canalitzacions no electricas.
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En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es
disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una
distància mínima de 3 cm. En cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire calent,
vapor o fum, les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que no puguin aconseguir
una temperatura perillosa i, per tant, es mantindran separades per una distància convenient o
per mitjà de pantalles calorífugas.
Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar
lloc a condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., tret
que es prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra
els efectes d'aquestes condensacions.
2.10. Accessibilitat a les instal·lacions.
Les canalitzacions hauran d'estar disposades de manera que facilitin la seva maniobra,
inspecció i accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera
que mitjançant la convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir a tot
moment a reparacions, transformacions, etc.
En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals com
a murs, envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant
protegides contra les deterioracions mecàniques, les accions químiques i els efectes de la
humitat.
Les cobertes, tapes o envolupants, comandaments i pulsadores de maniobra d'aparells tals
com a mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc, instal·lats en els locals humits o
mullats, seran de material aïllant.
3. Conductors.
Els conductors utilitzats es regiran per les especificiones del projecte, segons s'indica en
memòria, plànols i mesuraments.
3.1. Materials.
Els conductors seran dels següents tipus:
- de 450/750 v de tensió nominal.
- conductor: de coure.
- formació: unipolars.
- aïllament: policloruro de vinil (pvc).
- tensió de prova: 2.500 v.
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- instal·lació: sota tub.
- normativa d'aplicació: uneix 21.031.
- de 0,6/1 kv de tensió nominal.
- conductor: de coure (o d'alumini, quan ho requereixin les especificacions del projecte).
- formació: uni-bi-tri-tetrapolares.
- aïllament: policloruro de vinil (pvc) o polietilè reticulat (xlpe).
- tensió de prova: 4.000 v.
- instal·lació: a l'aire o en safata.
- normativa d'aplicació: uneix 21.123.
Els conductors de coure electrolític es fabricaran de qualitat i resistència mecànica uniforme, i
el seu coeficient de resistivitat a 20 ºc serà del 98 % al 100 %. Iran proveïts de bany de
recobriment d'estany, que haurà de resistir la següent prova: a una mostra neta i seca de fil
estañado se li dóna la forma de cercle de diàmetre equivalent a 20 o 30 vegades el diàmetre
del fil, a continuació de la qual cosa se submergeix durant un minut en una solució d'àcid
hidroclorídrico d'1,088 de pes específic a una temperatura de 20 ºc. Aquesta operació
s'efectuarà dues vegades, després de la qual cosa no hauran d'apreciar-se punts negres en el
fil. La capacitat mínima de l'aïllament dels conductors serà de 500 v.
Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 hauran d'estar constituïts per cable obtingut
per trenat de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor que es tracti.
3.2. Dimensionament.
Per a la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s'usarà el més
desfavorable entre els següents criteris:
- intensitat màxima admissible. Com a intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. Partint
de les intensitats nominals així establertes, s'eligirá la secció del cable que admeti aquesta
intensitat d'acord a les prescripcions del reglament electrotècnic per a baixa tensió itc-bt-19 o
les recomanacions del fabricador, adoptant els oportuns coeficients correctors segons les
condicions de la instal·lació. Quant a coeficients de mayoración de la càrrega, s'hauran de tenir
presents les instruccions itc-bt-44 per a receptors d'enllumenat i itc-bt-47 per a receptors de
motor.
- caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera
que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització, sigui
menor del 3 % de la tensió nominal en l'origen de la instal·lació, per a enllumenat, i del 5 %
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pels altres usos, considerant alimentats tots els receptors susceptibles de funcionar
simultàniament. Per a la derivació individual la caiguda de tensió màxima admissible serà de
l'1,5 %. El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior i
la de la derivació individual, de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma
dels valoris límits especificats per a ambdues.
- caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l'arrencada de
motors no ha de provocar condicions que impedeixin l'arrencada dels mateixos, desconnexió
dels contactores, parpelleig d'enllumenat, etc.
La secció del conductor neutre serà l'especificada en la instrucció itc-bt-07, apartat 1, en funció
de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació.
Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats a
l'apartat anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula 2 de la itc-bt-18, en
funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. Es podran instal·lar per les
mateixes canalitzacions que aquests o bé en forma independent, seguint-se referent a això el
que assenyalin les normes particulars de l'empresa distribuïdora de l'energia.
3.3. Identificacion de les instal·lacions.
Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que per convenient identificació dels seus
circuits i elements, es pugui procedir a tot moment a reparacions, transformacions, etc.
Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al
conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors
que presentin els seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es
prevegi per a un conductor de fase la seva passada posterior a conductor neutre,
s'identificaran aquests pel color blau clar. Al conductor de protecció se li identificarà pel color
verd-groc. Tots els conductors de fase, o si escau, aquells pels quals no es prevegi la seva
passada posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris.
3.4. Resistència d'aïllament i rigidesa dielectrica.
Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors
indicats en la taula següent:
Tensió nominal instal·lació
d'aïllament (m?)

tensió assajo corrent continu (v)

resistència

Mbts o mbtp

250

??0,25

??500 v

500

??0,50

> 500 v

1000

??1,00
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La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi
durant 1 minut una prova de tensió de 2o + 1000 v a freqüència industrial, sent o la tensió
màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim d'1.500 v.
Els corrents de fugida no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels
circuits en què aquesta pugui dividir-se a l'efecte de la seva protecció, a la sensibilitat que
presentin els interruptors diferencials instal·lats com a protecció contra els contactes
indirectes.
4. Caixes d'entroncament.
Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material
plàstic resistent incombustible o metàl·liques, en aquest cas estaran aïllades interiorment i
protegides contra l'oxidació. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar
folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà igual,
almenys, a una vegada i mitjana el diàmetre del tub major, amb un mínim de 40 mm; el costat
o diàmetre de la caixa serà d'almenys 80 mm. Quan es vulguin fer estances les entrades dels
tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar-se prensaestopas adequats. En cap cas es
permetrà la unió de conductors, com a entroncaments o derivacions per simple retorcimiento
o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns
de connexió.
Els conductes es fixaran fermament a totes les caixes de sortida, d'entroncament i de pas,
mitjançant contratuercas i casquillos. S'anirà amb compte que quedi al descobert el nombre
total de fils de rosca a fi de que el casquillo pugui ser perfectament estret contra l'extrem del
conducte, després de la qual cosa s'estrenyerà la contratuerca per posar fermament el
casquillo en contacte elèctric amb la caixa.
Els conductes i caixes se subjectaran per mitjà de perns de fiador en maó buit, per mitjà de
perns d'expansió en formigó i maó massís i claus split sobre metall. Els perns de fiador de tipus
cargol s'usaran en instal·lacions permanents, els de tipus de rosca quan es precisi desmuntar la
instal·lació, i els perns d'expansió seran d'obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i
capaces de resistir una tracció mínima de 20 kg. No es farà ús de claus per mitjà de subjecció
de caixes o conductes.
5. Mecanismes i preses de corrent.
Els interruptors i commutadors tallaran el corrent màxim del circuit en què estiguin col·locats
sense donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat
de torma una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant. Les dimensions de
les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir de 65 ºc en cap de les
seves peces. La seva construcció serà tal que permeti realitzar un nombre total de 10.000
maniobres d'obertura i tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran
marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000
volts.
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Les preses de corrent seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió
nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra.
Tots ells aniran instal·lats a l'interior de caixes encastades en els paraments, de manera que a
l'exterior només podrà aparèixer el comandament totalment aïllat i la tapa embellecedora.
En el cas en què existeixin dos mecanismes junts, tots dos s'allotjaran en la mateixa caixa, la
qual haurà d'estar dimensionada suficientment per evitar falsos contactes.
6. Aparamenta de comandament i proteccion.
6.1. Quadres electricos.
Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte. Estaran
dissenyats seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb el
reglament electrotècnic per a baixa tensió i amb les recomanacions de la comissió
electrotècnica internacional (cei).
Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La
protecció contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuit o grup de circuits segons
s'indica en el projecte, mitjançant l'ocupació d'interruptors diferencials de sensibilitat
adequada, segons itc-bt-24.
Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions màximes admeses de
tensió i freqüència seran de el + 5 % sobre el valor nominal.
Els quadres seran dissenyats per a servei interior, completament estancs a la pols i la humitat,
assemblats i cablejats totalment en fàbrica, i estaran constituïts per una estructura metàl·lica
de perfils laminats en fred, adequada per al muntatge sobre el sòl, i panells de tancament de
xapa d'acer de fort espessor, o de qualsevol un altre material que sigui mecànicament resistent
i no inflamable.
Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar constituïda per mòduls de material plàstic,
amb la part frontal transparent.
Les portes estaran proveïdes amb una junta d'estanqueïtat de neoprè o material similar, per
evitar l'entrada de pols.
Tots els cables s'instal·laran dins de canalaetas proveïda de tapa desmuntable. Els cables de
força aniran en canaletas diferents en tot el seu recorregut de les canaletas per als cables de
comandament i control.
Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements una distància
mínima igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la
quarta part de la dimensió de l'aparell en l'adreça considerada.
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La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva altura i amplària la necessària per a la
col·locació dels components i igual a un múltiple sencer del mòdul del fabricador. Els quadres
estaran dissenyats per poder ser ampliats per tots dos extrems.
Els aparells indicadors (llums, amperímetres, voltímetres, etc), dispositius de comandament
(pulsadores, interruptors, commutadors, etc), panells sinòptics, etc, es muntaran sobre la part
frontal dels quadres.
Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l'exterior pel front.
El cablejat interior dels quadres es portarà fins a una regleta de bornas situada al costat de les
entrades dels cables des de l'exterior.
Les parts metàl·liques de l'embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà
d'una imprimación a força de dues mans de pintura anticorrosiva i una pintura d'acabat de
color que s'especifiqui en els mesuraments o, en defecte d'això, per l'adreça tècnica durant el
transcurs de la instal·lació.
La construcció i disseny dels quadres hauran de proporcionar seguretat al personal i garantir
un perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular:
- els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment estant el
quadre en servei no tindran peces en tensió al descobert.
- el quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de curtcircuit (ca)
segons especificacions ressenyades en plànols i mesuraments.
6.2. Interruptors automaticos.
En l'origen de la instal·lació i el més a prop possible del punt d'alimentació a la mateixa, es
col·locarà el quadre general de comandament i protecció, en el qual es disposarà un
interruptor general de tall omnipolar, així com dispositius de protecció contra sobreintensitats
de cadascun dels circuits que parteixen d'aquest quadre.

La protecció contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es
farà amb interruptors magnetotérmicos o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica de
tall per a la protecció a sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per a la protecció a
curtcircuits.
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran en l'origen
d'aquests, així com en els punts en què la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a
secció, condicions d'instal·lació, sistema d'execució o tipus de conductors utilitzats. No obstant
això, no s'exigeix instal·lar dispositius de protecció en l'origen d'un circuit en què es presenti
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una disminució de la intensitat admissible en el mateix, quan la seva protecció quedi
assegurada per un altre dispositiu instal·lat anteriorment.
Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de tret lliure i tindran un indicador de posició.
L'accionament serà directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada.
L'accionament serà manual o manual i elèctric, segons s'indiqui en l'esquema o sigui necessari
per necessitats d'automatisme. Portaran marcades la intensitat i tensió nominals de
funcionament, així com el signe indicador de la seva desconnexió.
L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats
aigües a baix, després d'ell.
Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d'acció directa.
6.3. Guardamotores.
Els contactores guardamotores seran adequats per a l'arrencada directa de motors, amb
corrent d'arrencada màxima del 600 % de la nominal i corrent de desconnexió igual a la
nominal.
La longevitat de l'aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense manteniment, en
condicions de servei normals (connecta estant el motor aturat i desconnecta durant la marxa
normal) serà d'almenys 500.000 maniobres.
La protecció contra sobrecàrregues es farà per mitjà de relés tèrmics per a les tres fases, amb
rearmament manual accionable des de l'interior del quadre.
En cas d'arrencada dura, de llarga durada, s'instal·laran relés tèrmics de característica
retardada. En cap cas es permetrà cortocircuitar el relé durant l'arrencada.
La verificació del relé tèrmic, previ ajust a la intensitat nominal del motor, es farà fent girar el
motor a plena càrrega en monofásico; la desconnexió haurà de tenir lloc al cap d'alguns
minuts.
Cada contactor portarà dos contactes normalment tancats i dos normalment oberts per
enclavamientos amb altres aparells.
6.4. Fusibles.
Els fusibles seran d'alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i d'acció lenta quan vagin
instal·lats en circuits de protecció de motors.
Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors òhmics seran d'alta capacitat
ruptura i d'acció ràpida.
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Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es
pugui projectar metall en fondre's. Portaran marcades la intensitat i tensió nominals de treball.
No seran admissibles elements en els quals la reposició del fusible pugui suposar un perill
d'accident. Estarà muntat sobre una empunyadura que pugui ser retirada fàcilment de la base.
6.5. Interruptors diferencials.
1º/ la protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les següents mesures:
Protecció per aïllament de les parts actives.
Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que
destruint-ho.
Protecció per mitjà de barreres o envolupants.
Les parts actives han d'estar situades a l'interior de les envolupants o darrere de barreres que
posseeixin, com a mínim, el grau de protecció ip xxb, segons uneix20.324. Si es necessiten
obertures majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips,
s'adoptaran precaucions apropiades per impedir que les persones o animals domèstics toquin
les parts actives i es garantirà que les persones siguin conscients del fet que les parts actives
no han de ser tocades voluntàriament.
Les superfícies superiors de les barreres o envolupants horitzontals que són fàcilment
accessibles, han de respondre com a mínim al grau de protecció ip4x o ip xxd.
Les barreres o envolupants han de fixar-se de manera segura i ser d'una robustesa i durabilitat
suficients per mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts
actives en les condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes.
Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envolupants o llevar parts d'aquestes, això
no ha de ser possible més que:
- bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina;
- o bé, després de llevar la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o
aquestes envolupants, no podent ser restablida la tensió fins al cap de tornar a col·locar les
barreres o les envolupants;
- o bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció
ip2x o ip xxb, que no pugui ser llevada més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina i que
impedeixi tot contacte amb les parts actives.
Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual.

221

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de
protecció contra els contactes directes.
L'ocupació de dispositius de corrent diferencial-residual, el valor del qual de corrent diferencial
assignat de funcionament sigui inferior o igual a 30 dt., es reconeix com a mesura de protecció
complementària en cas de fallada d'una altra mesura de protecció contra els contactes
directes o en cas d'imprudència dels usuaris.
2º/ la protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de
l'alimentació". Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una fallada, que
una tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar
com resultat un risc. La tensió límit convencional és igual a 50 v, valor eficaç en corrent altern,
en condicions normals i a 24 v en locals humits.
Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de
ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El
punt neutre de cada generador o transformador ha de posar-se a terra.
Es complirà la següent condició:
Ra x ia ≤U
On:
- ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses.
- ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el
dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial-residual és el corrent diferencialresidual assignada.
- U és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24v).
6.6. Seccionadores.
Els seccionadores en càrrega seran de connexió i desconnexió brusca, ambdues independents
de l'acció de l'operador.
Els seccionadores seran adequats per a servei continu i capaços d'obrir i tancar el corrent
nominal a tensió nominal amb un factor de potència igual o inferior a 0,7.
6.7. Embarrados.
L'embarrado principal constarà de tres barres per a les fases i una, amb la meitat de la secció
de les fases, per al neutre. La barra de neutre haurà de ser seccionable a l'entrada del quadre.
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Les barres seran de coure electrolític d'alta conductivitat i adequades per suportar la intensitat
de plena càrrega i els corrents de curtcircuit que s'especifiquin en memòria i plànols.
Es disposarà també d'una barra independent de terra, de secció adequada per proporcionar la
posada a terra de les parts metàl·liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre i,
si els hi hagués, els conductors de protecció dels cables en sortida.
6.8. Prensaestopas i etiquetes.
Els quadres aniran completament cablejats fins a les regletes d'entrada i sortida.
Es proveiran prensaestopas per a totes les entrades i sortides dels cables del quadre; els
prensaestopas seran de doble tancament per a cables armats i de tancament senzill per a
cables sense armar.
Tots els aparells i borns aniran degudament identificats a l'interior del quadre mitjançant
nombres que corresponguin a la designació de l'esquema. Les etiquetes seran marcades de
forma indeleble i fàcilment llegible.
En la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d'identificació dels circuits, constituïdes
per plaques de xapa d'alumini fermament fixades als panells frontals, impreses al forn, amb
fons negre mat i rètols i zones d'estampació en alumnio polit. El fabricant podrà adoptar
qualsevol solució per al material de les etiquetes, el seu suport i la impressió, amb tal que sigui
duradora i fàcilment llegible.
En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm d'altura sobre
fons blanc.
7. Receptors d'enllumenat.
Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie une-en
60598.
La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han d'excedir de 5
kg. Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han de presentar
entroncaments intermedis i l'esforç haurà de realitzar-se sobre un element diferent del born
de connexió.
Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de classe ii o classe iii,
hauran de tenir un element de connexió per a la seva posada a terra, que anirà connectat de
manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit.
L'ús de llums de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc), es permetrà quan la seva
ubicació estigui fos del volum d'accessibilitat o quan s'instal·lin barreres o envolupants
separadores.
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En instal·lacions d'il·luminació amb llums de descàrrega realitzades en locals en els quals
funcionin màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, s'hauran de prendre les
mesures necessàries per evitar la possibilitat d'accidents causats per il·lusió òptica originada
per l'efecte estroboscópico.
Els circuits d'alimentació estaran prevists per transportar la càrrega deguda als propis
receptors, als seus elements associats i als seus corrents harmònics i d'arrencada. Per a
receptors amb llums de descàrrega, la càrrega mínima prevista en voltiamperios serà d'1,8
vegades la potència en watts dels llums. En el cas de distribucions monofásicas, el conductor
neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. Serà acceptable un coeficient diferent per al
càlcul de la secció dels conductors, sempre que el factor de potència de cada receptor sigui
major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa cadascun dels elements associats als
llums i els corrents d'arrencada, que tant aquestes com aquells puguin produir. En aquest cas,
el coeficient serà el que resulti.
En el cas de receptors amb llums de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor de
potència fins a un valor mínim de 0,9.
En instal·lacions amb llums de molt baixa tensió (p.i. 12 v) ha de preveure's la utilització de
transformadors adequats, per assegurar una adequada protecció tèrmica, contra curtcircuits i
sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics.
Per als rètols lluminosos i per a instal·lacions que els alimenten amb tensions assignades de
sortida en buit compreses entre 1 i 10 kv s'aplicarà el que es disposa en la norma une-en
50.107.
8. Receptors a motor.
Els motors han d'instal·lar-se de manera que l'aproximació a les seves parts en moviment no
pugui ser causa d'accident. Els motors no han d'estar en contacte amb matèries fàcilment
combustibles i se situaran de manera que no puguin provocar la ignició d'aquestes.
Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d'estar dimensionaments per a
una intensitat del 125 % de la intensitat a plena càrrega del motor. Els conductors de connexió
que alimenten a diversos motors, han d'estar dimensionaments per a una intensitat no inferior
a la suma del 125 % de la intensitat a plena càrrega del motor de major potència, més la
intensitat a plena càrrega de tots els altres.
Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves
fases, devent aquesta última protecció ser de tal naturalesa que cobreixi, en els motors
trifàsics, el risc de la falta de tensió en una de les seves fases. En el cas de motors amb
arrancador estavella-triangle, s'assegurarà la protecció, tant per a la connexió en estel com en
triangle.
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Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de
l'alimentació, quan l'arrencada espontània del motor, com a conseqüència del restabliment de
la tensió, pugui provocar accidents, o perjudicar el motor, d'acord amb la norma uneix 20.460 4-45.
Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es poguessin
produir efectes que perjudiquessin a la instal·lació o ocasionessin pertorbacions inacceptables
al funcionament d'altres receptors o instal·lacions.
En general, els motors de potència superior a 0,75 quilowatts han d'estar proveïts de reóstatos
d'arrencada o dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el
període d'arrencada i el de marxa normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons les
característiques del motor que ha d'indicar la seva placa, sigui superior
A l'assenyalada en el quadre següent:
De 0,75 kw a 1,5 kw: 4,5
D'1,50 kw a 5 kw:

3,0

De 5 kw a 15 kw: 2
Més de 15 kw: 1,5
Tots els motors de potència superior a 5 kw tindran sis borns de connexió, amb tensió de la
xarxa corresponent a la connexió en triangle del bobinatge (motor de 230/400 v per a xarxes
de 230 v entre fases i de 400/693 v per a xarxes de 400 v entre fases), de tal manera que serà
sempre possible efectuar una arrencada en estel-triangle del motor.
Els motors hauran de complir, tant en dimensions i formes constructives, com en l'assignació
de potència a les diverses grandàries de carcassa, amb les recomanacions europees iec i les
normes uneix, din i vde. Les normes uneix específiques per a motors són la 20.107, 20.108,
20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 i 20.324.
Per a la instal·lació en el sòl s'usarà normalment la forma constructiva b-3, amb dos plats de
suport, un extrem d'eix lliure i carcase amb potes. Per a muntatge vertical, els motors portaran
coixinets previstos per suportar el pes del rotor i de la corriola.
La classe de protecció es determina en les normes uneix 20.324 i din 40.050. Tots els motors
hauran de tenir la classe de protecció ip 44 (protecció contra contactes accidentals amb eina i
contra la penetració de cossos sòlids amb diámetero major d'1 mm, protecció contra
esquitxades d'aigua provinent de qualsevol adreça), excepte para instal·lació a la intempèrie o
en ambient humit o polvoriento i dins d'unitats de tractament d'aire, on s'ursarán motors amb
classe de protecció ip 54 (protecció total contra contactes involuntaris de qualsevol classe,
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protecció contra dipòsits de pols, protecció contra esquitxades d'aigua provinent de qualsevol
adreça).
Els motors amb proteccions ip 44 i ip 54 són completament tancats i amb refrigeració de
superfície.
Tots els motors hauran de tenir, almenys, la classe d'aïllament b, que admet un increment
màxim de temperatura de 80 ºc sobre la temperatura ambienti de referència de 40 ºc, amb un
límit màxim de temperatura del debanament de 130 ºc.
El diàmetre i longitud de l'eix, les dimensions de les xavetes i l'altura de l'eix sobre la base
estaran d'acord a les recomanacions iec.
La qualitat dels materials amb els quals estan fabricats els motors seran les que s'indiquen a
continuació:
- carcassa: de ferro colat d'alta qualitat, amb potes solidàries i amb aletes de refrigeració.
- estator: paquet de xapa magnètica i bobinatge de coure electrolític, muntats en estret
contacte amb la carcassa per disminuir la resistència tèrmica al pas de la calor cap a l'exterior
de la mateixa. La impregnació del bobinatge per a l'aïllament elèctric s'obtindrà evitant la
formació de bombolles i haurà de resistir les solicitacions tèrmiques i dinàmiques a les quals ve
sotmès.
- rotor: format per un paquet ranurado de xapa magnètica, on s'allotjarà el davanado
secundari en forma de gàbia d'aliatge d'alumini, simple o doble.
- eix: d'acer dur.
- ventilador: interior (per a les classes ip 44 i ip 54), d'alumini fos, solidari amb el rotor, o de
plàstic injectat.
- rodaments: d'esfera, de tipus adequat a les revolucions del rotor i capaços de suportar
lleugeres embranzides axials en els motors d'eix horitzontal (se seguiran les instruccions del
fabricador quant a marca, tipus i quantitat de greix necessari per a la lubricació i la seva
durada).
- caixes de borns i tapa: de ferro colat amb entrada de cables a través d'orificis roscats amb
premsa-estopas.
Per a la correcta selecció d'un motor, que es farà parell servei continu, hauran de considerar-se
tots i cadascun dels següents factors:
- potència màxima absorbida per la màquina accionada, incloses les pèrdues per transmissió.
- velocitat de rotació de la màquina accionada.
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- característiques de l'escomesa elèctrica (nombre de fases, tensió i freqüència).
- classe de protecció (ip 44 o ip 54).
- classe d'aïllament (b o f).
- forma constructiva.
- temperatura màxima del fluid refrigerant (aire ambienti) i cota sobre el nivell del mar del lloc
d'emplaçament.
- moment d'inèrcia de la màquina accionada i de la transmissió referit a la velocitat de rotació
del motor.
- corba del parell resistent en funció de la velocitat.
Els motors podran admetre desviacions de la tensió nominal d'alimentació compreses entre el
5 % en més o menys. Si són de preveure's desviacions cap a la baixa superiors a l'esmentat
valor, la potència del motor haurà de "deratarse" de forma proporcional, tenint en compte
que, a més, disminuirà també el parell d'arrencada proporcional al quadrat de la tensió.
Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, haurà de comprovar-se que la
resistència d'aïllament del bobinatge estatórico sigui superiors a 1,5 megahomios. En cas que
sigui inferior, el motor serà rebutjat per la do i haurà de ser assecat en un taller especialitzat,
seguint les instruccions del fabricador, o substituït per un altre.
El nombre de pols del motor s'eligirá d'acord a la velocitat de rotació de la màquina accionada.
En cas d'acoblament d'equips (com a ventiladors) per mitjà de corrioles i corretges
trapezoïdals, el nombre de pols del motor s'escollirà de manera que la relació entre velocitats
de rotació del motor i del ventilador sigui inferior a 2,5.
Tots els motors portaran una placa de característiques, situada en lloc visible i escrita de forma
indeleble, en la qual aparacerán, almenys, les següents dades:
- potència dle motor.
- velocitat de rotació.
- intensitat de corrent a la(s) tensió(és) de funcionament.
- intensitat d'arrencada.
- tensió(és) de funcionament.
- nom del fabricador i model.
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9. Posades a terra.
Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a terra,
puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les
proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics
utilitzats.
La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna,
d'una part del circuit elèctric o d'una part conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una
presa de terra amb un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl.
Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt
d'instal·lacions, edificis i superfície propera del terreny no apareguin diferències de potencial
perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de
descàrrega d'origen atmosfèric.
L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser tals que:
- el valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de
funcionament de la instal·lació i es mantingui d'aquesta manera al llarg del temps.
- els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular sense perill,
particularment des del punt de vista de solicitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.
- la solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les condicions
benvolgudes d'influències externes.
- contemplin els possibles riscos deguts a electròlisis que poguessin afectar a altres parts
metàl·liques.
9.1. Unions a terra.
Prens de terra.
Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per:
- barres, tubs;
- platines, conductors nus;
- plaques;
- anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions;
- armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretesades;
- altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades.
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Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica
segons la classe 2 de la norma uneix 21.022.
El tipus i la profunditat d'enterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible
pèrdua d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la
resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a
0,50 m.
Conductors de terra.
La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, hauran d'estar d'acord amb els
valors indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als
conductors de protecció.
Tipus
Protegit contra

protegit mecànicament
igual a conductors

La corrosió
galvanitzat

no protegit mecànicament
16 mm² cu

protecció apt. 7.7.1

16

mm²

acer

No protegit contra

25 mm² cu

25 mm² cu

La corrosió

50 mm² ferro

50 mm² ferro

* la protecció contra la corrosió pot obtenir-se mitjançant una envolupant.
Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha d'extremarse la cura perquè resultin elèctricament correctes. Ha de cuidar-se, especialment, que les
connexions, no danyin ni als conductors ni als elèctrodes de terra.
Borns de posada a terra.
En tota instal·lació de posada a terra ha de preveure's un born principal de terra, al com han
d'unir-se els conductors següents:
- els conductors de terra.
- els conductors de protecció.
- els conductors d'unió equipotencial principal.
- els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris.
Ha de preveure's sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permeti
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat
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amb el born principal de terra, ha de ser desmuntable necessàriament per mitjà d'un útil, ha
de ser mecànicament segur i ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.
Conductors de protecció.
Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d'una instal·lació amb
el born de terra, amb la finalitat d'assegurar la protecció contra contactes indirectes.
Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent:
Secció conductors fase (mm²)

secció conductors protecció (mm²)

sf ≤ 16

sf

16 < s f ≤ 35

16

sf > 35

sf/2

En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització
d'alimentació seran de coure amb una secció, almenys de:
- 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica.
- 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica.
Com a conductors de protecció poden utilitzar-se:
- conductors en els cables multiconductores, o
- conductors aïllats o nus que posseeixin una envolupant comuna amb els conductors actius, o
- conductors separats nus o aïllats.
Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir
amb els conductors de protecció no han de ser connectades en sèrie en un circuit de protecció.
10. Inspeccions i proves en fabrica.
L'aparamenta se sotmetrà en fàbrica a una sèrie d'assajos per comprovar que estan lliures de
defectes mecànics i elèctrics.
En particular es faran almenys les següents comprovacions:
- es mesurarà la resistència d'aïllament en relació amb terra i entre conductors, que tindrà un
valor d'almenys 0,50 mohm.
- una prova de rigidesa dielèctrica, que s'efectuarà aplicant una tensió igual a dues vegades la
tensió nominal més 1.000 volts, amb un mínim d'1.500 volts, durant 1 minut a la freqüència
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nominal. Aquest assaig es realitzarà estant els aparells d'interrupció tancats i els curtcircuits
instal·lats com en servei normal.
- s'inspeccionaran visulamente tots els aparells i es comprovarà el funcionament mecànic de
totes les parts mòbils.
- es posarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els relés actuen correctament.
- es calibraran i ajustaran totes les proteccions d'acord amb els valors subministrats pel
fabricant.
Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la do, en presència del tècnic encarregat per
la mateixa.
Quan s'exigeixin els certificats d'assaig, l'eim enviarà els protocols d'assaig, degudament
certificats pel fabricant, a la do.
11. Control.
Es realitzaran quants anàlisi, verificacions, comprovacions, assajos, proves i experiències amb
els materials, elements o parts de la instal·lació que s'ordenin pel tècnic director de la mateixa,
sent executats en laboratori que designi l'adreça, amb càrrec a la contracta.
Abans de la seva ocupació en l'obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a emprar, les
característiques tècniques dels quals, així com les de la seva posada en obra, han quedat ja
especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel tècnic director o persona en la qual
aquest delegui, sense l'aprovació de la qual no podrà procedir-se a la seva ocupació. Els que
per mala qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes no s'estimin admissibles per
aquell, hauran de ser retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials no
constituirà la seva recepció definitiva, i el tècnic director podrà retirar a qualsevol moment
aquells que presentin algun defecte no apreciat anteriorment, encara a costa, si calgués, de
desfer la instal·lació o muntatge executats amb ells. Per tant, la responsabilitat del contractista
en el compliment de les especificacions dels materials no cessarà mentre no siguin rebuts
definitivament els treballs en els quals s'hagin emprat.
12. Seguretat.
En general, basant-nos en la llei de prevenció de riscos laborals i les especificacions de les
normes nte, es compliran, entre unes altres, les següents condicions de seguretat:
- sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en l'execució de la mateixa
com en el seu manteniment, els treballs es realitzaran sense tensió, assegurant-nos la
inexistència d'aquesta mitjançant els corresponents aparells de mesurament i comprovació.
- en el lloc de treball es trobarà sempre un mínim de dos operaris.
- s'utilitzaran guants i eines aïllants.
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- quan s'usin aparells o eines elèctrics, a més de connectar-los a terra quan així ho precisin,
estaran dotats d'un grau d'aïllament ii, o estaran alimentats amb una tensió inferior a 50 v
mitjançant transformadors de seguretat.
- seran bloquejats en posició d'obertura, si és possible, cadascun dels aparells de protecció,
seccionament i maniobra, col·locant en el seu comandament un rètol amb la prohibició de
maniobrar-ho.
- no es restablirà el servei en finalitzar els treballs abans d'haver comprovat que no existeixi
perill algun.
- en general, mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o en la seva proximitat,
usaran roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari d'objectes de metall o
articles inflamables; portaran les eines o equips en borses i utilitzaran calçat aïllant, almenys,
sense herrajes ni claus en les soles.
- es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat d'obligat compliment
relatives a seguretat, higiene i salut en el treball, i les ordenances municipals que siguin
aplicable.
13. Neteja.
Abans de la recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura, pellofes i de
qualsevol material que pugui haver-se acumulat durant el curs de l'obra en el seu interior o a
l'exterior.
14. Manteniment.
Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé sigui per causa d'avaries o per
efectuar modificacions en la mateixa, hauran de tenir-se en compte totes les especificacions
ressenyades als apartats d'execució, control i seguretat, en la mateixa forma que si es tractés
d'una instal·lació nova. S'aprofitarà l'ocasió per comprovar l'estat general de la instal·lació,
substituint o reparant aquells elements que ho precisin, utilitzant materials de característiques
similars als reemplaçats.
15. Criteris de medicion.
Les unitats d'obra seran mesurades conformement als especificat en la normativa vigent, o bé,
en el cas que aquesta no sigui suficient explícita, en la forma ressenyada en el plec particular
de condicions que els sigui aplicable, o fins i tot tal com figurin aquestes unitats en l'estat de
mesuraments del projecte. A les unitats mesurades se'ls aplicaran els preus que figurin al
pressupost, en els quals es consideren inclosos totes les despeses de transport,
indemnitzacions i l'import dels drets fiscals amb els quals es trobin gravats per les diferents
administracions, a més de les despeses generals de la contracta. Si hi hagués necessitat de
realitzar alguna unitat d'obra no compresa en el projecte, es formalitzarà el corresponent preu
contradictori.
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Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metre), segons tipus i
dimensions.
En el mesurament s'entendran inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge (grapes,
terminals, borns, prensaestopas, caixes de derivació, etc), així com la mà d'obra per al
transport a l'interior de l'obra, muntatge i proves de recepció.
Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntades i conexionadas.
La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, aparells de
control, etc) serà efectuada pel subministrador del mateix element receptor.
El transport dels materials a l'interior de l'obra estarà a càrrec de l'eim.

Lleida, .... de setembre de 2014
L’Enginyer de Forests

Signat: Albert Vidal Feliu
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AMIDAMENTS

5

AMIDAMENTS
Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E01 ACTUACIONS PREVIES

E2211022 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió
neteja previa

1

720,00

720,00
__________________________________________
720,000

E2411230 m3 Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t

_______________________
360,000
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AMIDAMENTS
Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E01.02 ACTUACIONS PREVIES
E2211022 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió
neteja previa

1

40,00

20,00

800,00
__________________________________________
800,000

E2411230 m3 Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
40,00

20,00

400,00

.5

__________________________________________
400,000
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Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E01.03 ACTUACIONS PREVIES
E2211022 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió
neteja previa zona naus
neteja previa zona estella
neteja previa zona rolls

1
1
1

13.825,00
11.656,00
9.663,00

13.825,00
11.656,00
9.663,00
__________________________________________
35.144,000

E2411230 m3 Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
neteja previa zona naus
neteja previa zona estella
neteja previa zona rolls

1
1
1

13.825,00
11.656,00
9.663,00

1,10
1,10
1,10

15.207,50
12.821,60
10.629,30
__________________________________________
38.658,400
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Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
E2411230 m3 Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
anivellar

1

50,00

30,00

0,20

300,00
__________________________________________
300,000
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Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E02.02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
E2411230 m3 Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
anivellar

1

50,00

30,00

0,20

300,00
__________________________________________
300,000
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Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E02.03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
E2411230 m3 Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
nivellat zona naus
nivellat previa zona estella
nivellat previa zona rolls

1
1
1

13.825,00
11.656,00
9.663,00

0,20
0,20
0,20

2.765,00
2.331,20
1.932,60
__________________________________________
7.028,800
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Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E03 XARXA DE SANEJAMENT
GD757A15 m

Claveguera form.D30cm, int.1:4+addit.plastific., solera 10cm, re

Claveguera de tub de formigó de D 30 cm, rejuntat interiorment amb
morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 10 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

_______________________
25,000
USF010

Ut Equip de depuració de polietilè d'alta densitat format per separador de greixos,
fosa sèptica i filtre anaeròbic, fins a 10 usua

Subministrament i instal·lació d'equip de depuració de polietilè d'alta
densitat, amb capacitat per 10 usuaris, compost de: separador de greixos
per pretractament de les aigües grises procedents del bany (banyera o
dutxa, lavabo i bidé) i de la cuina (safareig, rentadora, rentavaixelles i
aigüera); fosa sèptica amb tractament anaeròbic per digestió mitjançant
procés biològic de descomposició de la matèria orgànica de les aigües
negres procedents del vàter i filtre amb tractament secundari anaeròbic
per digestió de les aigües residuals domèstiques negres i grises,
prèviament tractades, tot això col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix. Inclús p/p d'excavació, reblert perimetral posterior de graves,
pericons de registre, reblert amb formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb els
últims 20 cm fins a la superfície del terreny, canonades, accessoris i
elements de connexió. Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Excavació de terres. Abocament de sorra en el fons de l'excavació.
Col·locació dels elements components de l'equip sobre un llit de sorra llis
i uniforme. Verificació de la seva total horitzontalitat. Ompliment dels
elements amb aigua. Reblert amb material granular, fins el nivell de
l'aigua, de l'espai restant fins a les parets de l'excavació. Posicionament
dels pericons de registre en correspondència amb la tapa d'inspecció.
Connexió a l'instal·lació general de sanejament. Col·locació de la malla
electrosoldada. Reblert posterior del forat fins a la superfície del terreny
amb formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

_______________________
1,000

ASA010

Ut Pericó de pas, prefabricada de formigó, registrable, de dimensions interiors
60x60x60 cm, incloent l'excavació mecànica i el reb

Subministrament i muntatge d'arqueta de pas soterrada, prefabricat de
formigó armat de dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, amb marc i tapa
prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors
mefítics. Inclús excavació mecànica i reblert de l'extradós amb material de
grava ciment, connexions de conduccions i acabaments. Totalment
muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
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AMIDAMENTS
Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Formació de forats per connexionat de tubs. Acoblament i
rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

_______________________
1,000

14

AMIDAMENTS
Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E04 FONAMENTACIONS
E2222422 m3 Excavació rasa/pou h<=2.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
sabata S1
sabata S3
sabata S2
sabata S4
sabata S5
sabata S6
Sabata mur
Sabata mur

4
1
2
1
5
14
2
2

14,30
3,95
1,90
3,00
0,80
1,10
16,25
5,00

0,50
2,00
2,40
6,95
0,80
1,70
1,25
1,25

0,40
0,50
0,65
0,40
0,40
0,35
0,35

28,60
3,16
4,56
13,55
1,28
10,47
14,22
4,38
__________________________________________
80,220

E2414235 m3 Transport terres aboc.,càrrega mec.,camió 7t,rec.2-5km

Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de
2 i fins a 5 km

_______________________
80,220
E3Z112Q1 m2 Capa neteja+anivell. G=10cm, HM-20/P/40/Icamió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I,
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
des de camió
Sabata mur
Sabata mur
sabata S1
sabata S3
sabata S2
sabata S4
sabata S5
sabata S6

2
2
4
1
2
1
5
14

16,25
5,00
14,30
3,95
1,90
3,00
0,80
1,10

1,25
1,25
0,50
2,00
2,40
6,95
0,80
1,70

0,35
0,35

14,22
4,38
28,60
7,90
9,12
20,85
3,20
26,18
__________________________________________
114,450

CSZ015

m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-30/B/40/I+H fabricat en central i abocament des de camió.

Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada
amb formigó HM-30/B/40/I+H fabricat en central i abocament des de
camió.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

Sabata mur
Sabata mur
sabata S1
sabata S3
sabata S2

2
2
4
1
2

16,25
5,00
14,30
3,95
1,90

1,25
1,25
0,50
2,00
2,40
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AMIDAMENTS
Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________
sabata S4
1
3,00
6,95
0,65
13,55

__________________________________________
68,470
CSZ010

m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i

Formació de sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb
formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³.
Inclús p/p de separadors, i armadures d'espera del pilar.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

Sabata mur
Sabata mur

2
2

16,25
5,00

1,25
1,25

0,35
0,35

14,22
4,38
__________________________________________
18,600

EMM010

kg Elements metàl·lics d'unió i suport, per a estructures de fusta, d'acer amb
protecció Fe/Zn 25c enfront de la corrosió, col·loca

Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i suport, per a
estructures de fusta, d'acer amb protecció Fe/Zn 25c enfront de la
corrosió, en perfils laminats de diferents sèries (circulars, quadrats,
rectangulars, hexagonals i planxes), treballats en taller i col·locats en obra.
Inclou: Col·locació i fixació provisional dels elements d'unió. Aplomat i
anivellació. Reglatges de les peces i ajustament definitiu de les unions
entre els diferents components de l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

ancoratges peu pilar

33

50,00

1.650,00
__________________________________________
1.650,000
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UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E04.02 FONAMENTACIONS
E2222422 m3 Excavació rasa/pou h<=2.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
sabata S7
sabata S8
sabata S9
sabata S10

4
4
2
14

1,60
2,50
1,40
1,70

1,10
1,70
1,20
1,30

0,40
0,80
0,40
0,40

2,82
13,60
1,34
12,38
__________________________________________
30,140

E2414235 m3 Transport terres aboc.,càrrega mec.,camió 7t,rec.2-5km

Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de
2 i fins a 5 km

_______________________
30,140
E3Z112Q1 m2 Capa neteja+anivell. G=10cm, HM-20/P/40/Icamió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I,
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
des de camió
sabata S7
sabata S8
sabata S9
sabata S10

4
4
2
14

1,60
2,50
1,40
1,70

1,10
1,70
1,20
1,30

0,10
0,10
0,10
0,10

0,70
1,70
0,34
3,09
__________________________________________
5,830

CSZ015

m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-30/B/40/I+H fabricat en central i abocament des de camió.

Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada
amb formigó HM-30/B/40/I+H fabricat en central i abocament des de
camió.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

sabata S7
sabata S8
sabata S9
sabata S10

4
4
2
14

1,60
2,50
1,40
1,70

1,10
1,70
1,20
1,30

0,40
0,80
0,40
0,40

2,82
13,60
1,34
12,38
__________________________________________
30,140

EMM010

kg Elements metàl·lics d'unió i suport, per a estructures de fusta, d'acer amb
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CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________
protecció Fe/Zn 25c enfront de la corrosió, col·loca

Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i suport, per a
estructures de fusta, d'acer amb protecció Fe/Zn 25c enfront de la
corrosió, en perfils laminats de diferents sèries (circulars, quadrats,
rectangulars, hexagonals i planxes), treballats en taller i col·locats en obra.
Inclou: Col·locació i fixació provisional dels elements d'unió. Aplomat i
anivellació. Reglatges de les peces i ajustament definitiu de les unions
entre els diferents components de l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

ancoratges peu pilar

24

50,00

1.200,00
__________________________________________
1.200,000
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RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E04.03 FONAMENTACIONS
E2222422 m3 Excavació rasa/pou h<=2.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
sabata sitja granel
bancada grup presió

8
1

15,50
3,00

15,50
2,00

1,30
0,30

2.498,60
1,80
__________________________________________
2.500,400

E2414235 m3 Transport terres aboc.,càrrega mec.,camió 7t,rec.2-5km

Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de
2 i fins a 5 km
1,1

2.499,00

2.748,90
__________________________________________
2.748,900

E3Z112Q1 m2 Capa neteja+anivell. G=10cm, HM-20/P/40/Icamió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I,
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
des de camió
sabata sitja granel

8

15,50

15,50

0,10

192,20
__________________________________________
192,200

CSZ010

m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i

Formació de sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb
formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³.
Inclús p/p de separadors, i armadures d'espera del pilar.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

sabata sitja granel
bancada grup pressió

8
8

15,50
15,50

15,50
15,50

1,30
1,30

2.498,60
2.498,60
__________________________________________
4.997,200
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CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E05 ESTRUCTURES
EMS110

m³ Pilar de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 100x20 cm de secció i

Subministrament i col·locació de pilar de fusta laminada encolada
homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció constant,
de 100x20 cm de secció i fins a 15 m de longitud, per aplicacions
estructurals, classe resistent GL-24 h segons UNE-EN 390 i UNE-EN
1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe
de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons
UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalladures per el seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballat en taller i
col·locat en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport dels pilars.
Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals
per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o quadrades, i la
longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions
transversals per a aquelles peces que no tinguin escairades rectangulars
o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

pilars llargs
pilars curts
pilars façana
tornapuntes

21
6
14
36

6,05
3,55
7,50
4,00

0,16
0,16
0,15
0,12

0,30
0,30
0,30
0,23

6,10
1,02
4,73
3,97
__________________________________________
15,820

EMV110

m³ Biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 20x100 cm de secció i f

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada
homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció constant,
de 20x100 cm de secció i fins a 15 m de longitud, per aplicacions
estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN
1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe
de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons
UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en taller
i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les bigues.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals
per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o quadrades, i la
longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
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____________________________________________________________________________________________________________________________

especificacions de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions
transversals per a aquelles peces que no tinguin escairades rectangulars
o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

biga llinda
jassera forjat
contravent

44
3
98

7,80
12,00
3,00

0,12
0,24
0,10

0,24
0,40
0,10

9,88
3,46
2,94
__________________________________________
16,280

EMV010

m³ Biga de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), de 10x10 a 15x30 cm de
secció i fins a 6 m de longitud, qualitat estru

Subministrament i col·locació de biga de fusta serrada de pi silvestre
(Pinus sylvestris), acabat raspallat, de 10x10 a 15x30 cm de secció i fins a
6 m de longitud, per aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG
segons UNE 56544, classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i
UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la
classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons
UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en taller
i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les bigues.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals
per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o quadrades, i la
longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions
transversals per a aquelles peces que no tinguin escairades rectangulars
o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

corretges

corretges façana

244

3,00

0,10

0,15

10,98

60

3,00

0,10

0,15

2,70
__________________________________________
13,680

EMT010

m² Forjat de tauler estructural de fusta per a ús en ambient sec, KLH de 9000x2400
mm i 90 mm de gruix, encadellat e

Subministrament i col·locació de sostre estructural en formació de forjat
format per tauler KLH 90mm totalment executat i nivellat. Solidaritzat a
estructura de fusta de cada planta mitjançant tirafons tot-rosca. Inclús p/p
de talls i reforç de cantells amb cargols.
Inclou: Replanteig de les peces. Clavat de les peces de suport base.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Forjat

1

12,00

9,00

108,00
__________________________________________
108,000

E45217G3 m3 Formigó p/mur, HA-25/P/20/I, cubilot

Formigó per a mur, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Sabata mur
Sabata mur

2
2

16,25
5,00

0,25
0,25

2,50
2,50

20,31
6,25
__________________________________________
26,560
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CAPITOL E05.02 ESTRUCTURES
EMS110

m³ Pilar de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 100x20 cm de secció i

Subministrament i col·locació de pilar de fusta laminada encolada
homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció constant,
de 100x20 cm de secció i fins a 15 m de longitud, per aplicacions
estructurals, classe resistent GL-24 h segons UNE-EN 390 i UNE-EN
1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe
de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons
UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalladures per el seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballat en taller i
col·locat en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport dels pilars.
Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals
per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o quadrades, i la
longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions
transversals per a aquelles peces que no tinguin escairades rectangulars
o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

pilars portic tipo
pilars façana
pilars façana
pilars cantonada
corretges
corretges façana

14
4
2
4
160
12

5,00
6,00
6,70
5,00
5,00
5,00

0,16
0,15
0,15
0,18
0,10
0,10

0,80
0,30
0,30
0,18
0,20
0,20

8,96
1,08
0,60
0,65
16,00
1,20
__________________________________________
28,490

EMV110

m³ Biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 20x100 cm de secció i f

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada
homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció constant,
de 20x100 cm de secció i fins a 15 m de longitud, per aplicacions
estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN
1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe
de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons
UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en taller
i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les bigues.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals
per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o quadrades, i la
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longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions
transversals per a aquelles peces que no tinguin escairades rectangulars
o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

biga llinda
llinda testera
contravent

7
4
40

10,30
10,30
5,00

0,20
0,15
0,15

0,80
0,20
0,15

11,54
1,24
4,50
__________________________________________
17,280

EMV010

m³ Biga de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), de 10x10 a 15x30 cm de
secció i fins a 6 m de longitud, qualitat estru

Subministrament i col·locació de biga de fusta serrada de pi silvestre
(Pinus sylvestris), acabat raspallat, de 10x10 a 15x30 cm de secció i fins a
6 m de longitud, per aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG
segons UNE 56544, classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i
UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la
classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons
UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en taller
i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les bigues.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals
per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o quadrades, i la
longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions
transversals per a aquelles peces que no tinguin escairades rectangulars
o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

separadors

14

0,40

0,20

0,20

0,22

__________________________________________
0,220

24

AMIDAMENTS
Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E07 TANCAMENTS I DIVISIONS
FLM010

m² Tancament de façana format per panell sandvitx aïllant per a façanes, de 35 mm
de espessor i 600 mm d'ample, format per dos par

Subministrament i muntatge de tancament de façana amb panell sandvitx
aïllant per a façanes, de 35 mm de espessor i 600 mm d'ample, format
per dos paraments de tauler aglomerat hidròfug de 19 mm exterior, un
nucli aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³ i un tauler de 12 mm
de partículea orientades OSB, amb junta dissenyada per a fixació amb
cargols
, acabats i accessoris. Inclús replanteig, p/p de minves, acabaments,
tapajuntes i accessoris de fixació i estanquitat. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada inferior de la
façana. Col·locació de juntes. Col·locació i fixació del primer panell.
Col·locació i fixació de la resta de panells, segons l'ordre indicat.
Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

façanes
façanes
façanes frontals
façanes frontals
façanes frontals

2
2
1
1
3

24,00
6,00
15,00
12,00
6,00

4,00
6,00
7,30
7,30
3,15

192,00
72,00
109,50
87,60
56,70
__________________________________________
517,800

E631124A m2 Aplacat fibrocim.perf.onda petita,l=2-2.5m,fix.mecàniques

Tancament de plaques rectes de fibrociment gris de perfil amb onda
petita, de més de 2 fins a 2.5 m de llargària, col.locades amb fixacions
mecàniques
façanes
façanes
façanes frontals
façanes frontals
façanes frontals

2
2
1
1
3

24,00
6,00
15,00
12,00
6,00

4,00
6,00
7,30
7,30
3,15

192,00
72,00
109,50
87,60
56,70
__________________________________________
517,800

FLM01001 m² Divisió interior formada per panell sandvitx aïllant per a divisions interiors de
35 mm de espessor i 600 mm d'ample,

Subministrament i muntatge de tancament de divisions interiors amb
panell sandvitx aïllant per a façanes, de 35 mm de espessor i 600 mm
d'ample, format per dos paraments de tauler de 12 mm de partícules
orientades OSB, un nucli aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³ i
un tauler de 12 mm de partículea orientades OSB, amb junta dissenyada
per a fixació amb cargols, acabats i accessoris. Inclús replanteig, p/p de
minves, acabaments, tapajuntes i accessoris de fixació i estanquitat.
Totalment muntat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada inferior de la

25

AMIDAMENTS
Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

façana. Col·locació de juntes. Col·locació i fixació del primer panell.
Col·locació i fixació de la resta de panells, segons l'ordre indicat.
Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

divisio interior oficina
divisio interior
divisio interior

2
1
1

9,00
15,00
6,00

3,00
3,50
6,00

54,00
52,50
36,00
__________________________________________
142,500
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CAPITOL E07.02 TANCAMENTS I DIVISIONS
FLM010

m² Tancament de façana format per panell sandvitx aïllant per a façanes, de 35 mm
de espessor i 600 mm d'ample, format per dos par

Subministrament i muntatge de tancament de façana amb panell sandvitx
aïllant per a façanes, de 35 mm de espessor i 600 mm d'ample, format
per dos paraments de tauler aglomerat hidròfug de 19 mm exterior, un
nucli aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³ i un tauler de 12 mm
de partículea orientades OSB, amb junta dissenyada per a fixació amb
cargols
, acabats i accessoris. Inclús replanteig, p/p de minves, acabaments,
tapajuntes i accessoris de fixació i estanquitat. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada inferior de la
façana. Col·locació de juntes. Col·locació i fixació del primer panell.
Col·locació i fixació de la resta de panells, segons l'ordre indicat.
Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

façana posterior
façana anterior
façanes frontals

1
1
2

40,00
20,00
20,00

5,00
5,00
6,00

200,00
100,00
240,00
__________________________________________
540,000

E631124A m2 Aplacat fibrocim.perf.onda petita,l=2-2.5m,fix.mecàniques

Tancament de plaques rectes de fibrociment gris de perfil amb onda
petita, de més de 2 fins a 2.5 m de llargària, col.locades amb fixacions
mecàniques
façana posterior
façana anterior
façanes frontals

1
1
2

40,00
20,00
20,00

5,00
5,00
6,00

200,00
100,00
240,00
__________________________________________
540,000
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CAPITOL E08 REVESTIMENTS I FALSOS SOSTRES
E843ABBA m2 Cel ras fib.vegetal,120x60cm,entram.ocult,barra roscada

Cel ras de plaques de fibres vegetals de de cara vista,fonoabsorbents, de
120x60 cm, sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió
autoanivelladora de barra roscada
2

12,00

9,00

216,00
__________________________________________
216,000
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CAPITOL E09 COBERTES
QTP010

m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 60%, composta de: formació de
pendents: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara s

Formació de coberta inclinada amb un pendent mig de el 60%, composta
dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: plafó sandvitx
encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de
19 mm d'espessor, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 40 mm
d'espessor i cara inferior de tauler OSB de flocs orientats, sobre entramat
estructural (no inclòs en aquest preu); IMPERMEABILITZACIÓ: membrana
difusora de vapor, formada per dues capes de feltre de polipropilè que
recobreixen un film interior, fixada mecànicament; COBERTURA: pissarra
per ensostrar en peces en forma de rombe, 35x35 cm, de segona qualitat,
gruix 5 a 7 mm, col·locada formant tres gruixos (coberta terciada), i fixada
sobre llistons de fusta de pi de 42x27 mm de secció, disposats en filades
paral·leles al ràfec. Fins i tot p/p de careners i llimes, acabaments de xapa
galvanitzada de 25 cm de desenvolupament, peces de ventilació de
coberta, goterons i peces especials per a formació de careners i
tremujals amb folrats metàl·lics i acabats de pissarra, ràfecs, endobles i
cantells lliures.
Inclou: Formació de vessants. Neteja i preparació de la superfície sobre la
que ha d'aplicar-se la membrana difusora de vapor. Col·locació de la
membrana. Situació i fixació de l'enllistonat a intervals regulars. Fixació de
les peces de pissarra. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, sense tenir
en compte el cavalcament corresponent de les peces de pissarra.
Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No
s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de
ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
tenir en compte el cavalcament corresponent de les peces de pissarra.
Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No
s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de
ventilació.

4

6,93

30,00

831,60
__________________________________________
831,600
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CAPITOL E09.02 COBERTES
QTP010

m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 60%, composta de: formació de
pendents: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara s

Formació de coberta inclinada amb un pendent mig de el 60%, composta
dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: plafó sandvitx
encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de
19 mm d'espessor, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 40 mm
d'espessor i cara inferior de tauler OSB de flocs orientats, sobre entramat
estructural (no inclòs en aquest preu); IMPERMEABILITZACIÓ: membrana
difusora de vapor, formada per dues capes de feltre de polipropilè que
recobreixen un film interior, fixada mecànicament; COBERTURA: pissarra
per ensostrar en peces en forma de rombe, 35x35 cm, de segona qualitat,
gruix 5 a 7 mm, col·locada formant tres gruixos (coberta terciada), i fixada
sobre llistons de fusta de pi de 42x27 mm de secció, disposats en filades
paral·leles al ràfec. Fins i tot p/p de careners i llimes, acabaments de xapa
galvanitzada de 25 cm de desenvolupament, peces de ventilació de
coberta, goterons i peces especials per a formació de careners i
tremujals amb folrats metàl·lics i acabats de pissarra, ràfecs, endobles i
cantells lliures.
Inclou: Formació de vessants. Neteja i preparació de la superfície sobre la
que ha d'aplicar-se la membrana difusora de vapor. Col·locació de la
membrana. Situació i fixació de l'enllistonat a intervals regulars. Fixació de
les peces de pissarra. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, sense tenir
en compte el cavalcament corresponent de les peces de pissarra.
Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No
s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de
ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
tenir en compte el cavalcament corresponent de les peces de pissarra.
Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No
s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de
ventilació.

2

10,20

40,00

816,00
__________________________________________
816,000
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CAPITOL E09.03 COBERTES
QTF030

m² Coberta inclinada de plaques asfàltiques Onducober 95 (10 ones) "ONDULINE",
de perfil ondulat i color negre, amb una pendent maj

Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes
inclinades, amb una pendent major del 10%, amb plaques asfàltiques
Onducober 95 (10 ones) "ONDULINE", de perfil ondulat i color negre, a
base de fibres minerals i vegetals saturades amb una emulsió
bituminosa a altes temperatures, fixades mecànicament a qualsevol tipus
de corretja estructural (no inclosa en este precio). Inclús p/p de
cavalcaments, elements de fixació, accessoris, junts, acabats
perimètriques i d'altres peces del tot per a la resolució de punts singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per faldó. Tall, preparació i col·locació
de les plaques. Execució de juntes i perímetre. Fixación mecànic de les
plaques. Resolució de punts singulars amb peces de rematada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

grup pressió

1

2,00

3,00

6,00
__________________________________________
6,000
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CAPITOL E11 PAVIMENTS
E9G2464C m3 Paviment form.HM-25/P/10/I+E,camió,vibr.mecànic,remol.mecànic+4k

Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color
paviment formigó 1
paviment formigó 2

1
1

12,00
12,00

30,00
21,00

360,00
252,00
__________________________________________
612,000

E9DC225V m2 Paviment gres porcel.premsat s/esmalt.t2,76-115u/m2,col.mort.adh

Paviment de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar de forma
rectangular, tipus 2, de 76 a 115 peces/m2, col.locat a l'estesa amb
morter adhesiu
oficina

2

9,00

12,00

216,00
__________________________________________
216,000

E9232B91 m2 subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.

subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material
paviment formigó 1
paviment formigó 2

1
1

12,00
12,00

30,00
21,00

360,00
252,00
__________________________________________
612,000

E9GZAA81 m

Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.

Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8 cm
d'alçaria, col·locat amb el mateix formigó
direccio X
direccio Y

9
7

24,00
30,00

216,00
210,00
__________________________________________
426,000

RSG010

m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 2/0/H/-, de 25x25 cm, 8 €/m²,
rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de
col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres rústic, 2/0/H/(paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits
addicionals, tipus 0; higiènic, tipus H/-), de 25x25 cm, 8 €/m²; rebudes
amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap
característica addicional, color blanc i rejuntades amb morter de juntes de
ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda,
CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces. Inclús p/p de neteja, comprovació de la superfície suport,
replantejaments, talls, creuetes de PVC, formació de juntes perimetrals
contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars
exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts
estructurals existents en el suport, eliminació del material sobrant del
rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes. Col·locació
de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals
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i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja
final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un
5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

wc

3

2,85

2,10

17,96
__________________________________________
17,960
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CAPITOL E11.02 PAVIMENTS
E9G2464C m3 Paviment form.HM-25/P/10/I+E,camió,vibr.mecànic,remol.mecànic+4k

Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color
paviment formigó 1

1

20,00

40,00

800,00
__________________________________________
800,000

E9232B91 m2 subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.

subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material
paviment formigó 1

1

20,00

40,00

800,00
__________________________________________
800,000

E9GZAA81 m

Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.

Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8 cm
d'alçaria, col·locat amb el mateix formigó
direccio X
direccio Y

11
6

20,00
40,00

220,00
240,00
__________________________________________
460,000
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CAPITOL E11.03 PAVIMENTS
UFR010.01 m² Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1, compost per:
capa de 16 cm d'espessor de formigó HF-4,0, resis

Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1,
compost per: capa de 16 cm d'espessor de formigó HF-4,0, resistència a
flexotracció a vint-i-vuit dies (28 d) de 4,0 MPa, amb ciment de classe
resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc,
relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid
gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut < 35; juntes
longitudinals amb barres d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm de
diàmetre i 80 cm de longitud, col·locades a una separació d'1 m; juntes
transversals cada 3,75 m; curat amb pintura filmògena; segellat de juntes
amb cordó sintètic i massilla de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm.
Preparació de la superfície de seient per a l'abocament del formigó de
ferm. Fabricació del formigó de ferm. Transport del formigó de ferm.
Col·locació dels elements de guia i condicionament dels camins de
rodolament per a la pavimentadora. Col·locació dels elements de les
juntes del formigó de ferm. Posada en obra del formigó de ferm. Execució
de juntes en fresc en el formigó de ferm. Finalització de la capa del
formigó de ferm. Numeració i marcat de lloses en el formigó de ferm.
Curat del formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el formigó de
ferm. Segellat de les juntes en el formigó de ferm. Tram de prova per al
formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

paviment zona estella
paviment zona rolls

1
1

11.656,00
9.663,00

11.656,00
9.663,00
__________________________________________
21.319,000

UFR010

m² Ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1, compost de capa granular
de 20 cm d'espessor de barreja de riu artificial

Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1,
compost per: capa granular de 15 cm d'espessor de barreja de riu
artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada per a tràfic T41;
capa de 20 cm d'espessor de formigó HF-4,0, resistència a flexotracció a
vint-i-vuit dies (28 d) de 4,0 MPa, amb ciment de classe resistent 32,5 N,
dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació ponderal
d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 mm,
coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut < 35; juntes longitudinals amb
barres d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diàmetre i 80 cm
de longitud, col·locades a una separació d'1 m; juntes transversals cada
3,5 m; curat amb pintura filmògena; segellat de juntes amb cordó sintètic i
massilla de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u.
Preparació de la superfície que rebrà el tot-u. Preparació del material.
Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de prova. Estudi i obtenció
de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la superfície de
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seient per a l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de
ferm. Transport del formigó de ferm. Col·locació dels elements de guia i
condicionament dels camins de rodolament per a la pavimentadora.
Col·locació dels elements de les juntes del formigó de ferm. Posada en
obra del formigó de ferm. Execució de juntes en fresc en el formigó de
ferm. Finalització de la capa del formigó de ferm. Numeració i marcat de
lloses en el formigó de ferm. Curat del formigó de ferm. Execució de
juntes serrades en el formigó de ferm. Segellat de les juntes en el formigó
de ferm. Tram de prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

paviment zona naus

1

13.825,00

13.825,00
__________________________________________
13.825,000
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CAPITOL E12 ENRAJOLATS, APLACATS I PREFABR.
RAG012

m² Alicatat amb rajola de València llis, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², col·locat sobre una
superfície suport de plaques de guix lamina

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis,
1/0/-/- (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit
addicional, tipus -/-), 20x20 cm, 8 €/m², rebut amb adhesiu de ciment
normal, C1 sense cap característica addicional, color gris. Inclús p/p de
preparació de la superfície suport de plaques de guix laminat; replanteig,
talls, cantoneres de perfil de PVC, Schlüter-JOLLY-P W 45
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 4,5 mm d'altura, color blanc RAL 9001, i junts;
rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima
(entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat
i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i
disposició de rajoles. Col·locació de mestres o regles. Preparació i
aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de
3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

wc

3

2,85

2,70

23,09
__________________________________________
23,090
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CAPITOL E13 FUSTERIA DE FUSTA
EAQD2275 u

Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.llises+int.fusta,70cmx200

Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària
portes

7

7,00
__________________________________________
7,000

EB112C91 m

Barana melis p/envernissar,muntants,brèndoles/12cm,h=90cm,cargol

Barana de fusta de melis per a envernissar, amb muntants, i brèndoles a
12 cm de separació, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols
barana escala oficines

2

3,85

7,70
__________________________________________
7,700
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CAPITOL E14 FUST. D'ALUMINI, POLIURETÀ I PVC
QLL010

m² Llanternó a una aigua amb una llum màxima entre 3 i 8 m revestit amb plaques
alveolars de policarbonat cel·lular incolora i 6 mm

Formació de llanternó a una aigua en façana, amb perfileria autoportant
d'alumini lacat per una dimensió de llum màxima entre 3 i 8 m revestit
amb plaques alveolars de policarbonat cel·lular incolora i 6 mm de gruix.
Inclús perfileria estructural d'alumini lacat, cargols i elements
d'acabament i peces d'ancoratge per formació de l'element portant, talls
de planxa, perfileria universal amb gomes de neoprè per tancaments,
cargols d'acer inoxidable i peces especials per la col·locació de les
plaques. Totalment terminat en condicions d'estanquitat.
Inclou: Muntatge de l'element portant. Muntatge de l'estructura de perfileria
d'alumini. Col·locació i fixació de les plaques. Resolució del perímetre
interior i exterior del conjunt. Segellat elàstic de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

lateral oficina
lateral nau

1
1

18,00
24,00

2,24
2,24

40,32
53,76
__________________________________________
94,080
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CAPITOL E14.02 FUST. D'ALUMINI, POLIURETÀ I PVC
QLC010

Ut Claraboia de cúpula practicable parabòlica monovalva, de polimetilmetacrilat
(PMMA), de base quadrada, llum de buit 140x140 cm,

Subministrament i muntatge de claraboia de cúpula practicable
parabòlica monovalva, de polimetilmetacrilat (PMMA), de base quadrada,
llum de buit 140x140 cm, inclús sòcol de polièster reforçat amb fibra de
vidre (PRFV) amb aïllament tèrmic lateral tipus sandvitx d'espuma de
poliuretà, acabat amb gel-coat de color blanc, amb dispositiu d'obertura
automàtica mitjançant fusible tèrmic, per a evacuació de fums; fixació
estanca de cúpula a sòcol amb cargols i col·locació de caputxons
protectors i de sòcol a coberta mitjançant tirafons o claus d'acer inoxidable.
Inclou: Fixació del sòcol al forat deixat en el sostre. Protecció i
impermeabilització rematant el sòcol. Col·locació i fixació de la cúpula
sobre el sòcol. Col·locació dels elements d'estanquitat del junt
sòcol-cúpula. Col·locació dels elements de protecció i estanquitat de les
fixacions. Col·locació dels mecanismes d'obertura.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

10

10,00
__________________________________________
10,000

40

AMIDAMENTS
Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E15 SERRALLERIA
EANA5185 u

Bast.3/4 porta fusta,p/llum bast.80cmx200cm

Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment
de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
portes ineriors
portes exteriors

7
4

7,00
4,00
__________________________________________
11,000

EARC1101 m2 Porta extensible,acer galv.,sobre guia inf.,anc.mort.1:4

Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat,
corredissa sobre una guia inferior i conduïda per una guia superior, amb
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
portes naus

6

3,00

6,00

108,00
__________________________________________
108,000
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CAPITOL E15.02 SERRALLERIA
EARC1101 m2 Porta extensible,acer galv.,sobre guia inf.,anc.mort.1:4

Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat,
corredissa sobre una guia inferior i conduïda per una guia superior, amb
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
portes naus

4

4,70

5,00

94,00
__________________________________________
94,000
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CAPITOL E15.03 SERRALLERIA
FDR010

m² Reixa metàl·lica composada per bastidor de tub quadrat de perfil buit d'acer
laminat en fred de 20x20x1,5 mm, barrots horitzonta

Reixa metàl·lica composada per bastidor de tub quadrat de perfil buit
d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm, barrots horitzontals de tub
quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm i barrots
verticals de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5
mm. Tot allò amb tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un
espessor mig de recobriment de 20 micres Inclús p/p de garres
d'ancoratge. Elaboració en taller i fixació mitjançant rebut en obra de
fàbrica amb morter de ciment M-5 i ajustament final en obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa.
Aplomat i anivellació. Resolució de les unions del bastidor als paraments.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

grup pressió
grup pressió

2
2

2,00
3,00

2,50
2,50

10,00
15,00
__________________________________________
25,000
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CAPITOL E16 VIDRES I TRASLÚCIDS
E16ECA110 m2 Acristalamiento doble exterior dos lunas 6 mm, cámara 6/8/12 mm

__________________________________________
75,600
E16ECA030 m2 Acristalamiento doble exterior dos lunas 4 mm, cámara 6/8/12 mm

__________________________________________
119,168
EC171M23 m2 Vidr.aïlla.2 llunes,g=6+8mm+cambra 8mm,col.llistó vidre

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 6 i 8 mm de gruix i cambra d'aire
de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
vidre p1 oficines

3

2,00

3,00

18,00
__________________________________________
18,000
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CAPITOL E17 ELECTRICITAT I DOMÒTICA
E17MJC110 u

Registro de toma o base acceso terminal (BAT) TV/ FM-SAT

__________________________________________
5,000
E17BAM_01 u Gastos tramitación contratación suministro eléctrico

__________________________________________
1,000
E17MSC010 u Punto de luz sencillo, tubo PVC y conducto cobre

__________________________________________
35,000
E17MSC020 u Punto de luz conmutado sencillo, tubo PVC y conductor cobre

__________________________________________
25,000
E17MSC050 u Punto de luz doble conmutado, tubo PVC y conductor cobre

__________________________________________
1,000
E17MSC060 u Pulsador timbre, tubo PVC y conductor cobre

__________________________________________
1,000
E17MSB090 u Base de enchufe con toma tierra 10/16 A

__________________________________________
37,000
E17MJA_01 u

Base de enchufe con toma tierra 25 A

__________________________________________
1,000
E17BD100 u

Toma tierra equipotencial para baños

__________________________________________
12,000
E17CBL060 u

Caja ICP para interior de oficina

__________________________________________
1,000
E17CC010 m

Circuito alumbrado monofásico

__________________________________________
130,825
E17CC020 m

Circuito monofásico para usos varios
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__________________________________________
120,025

E17CBL030 u

Cuadro de distribución en oficina

__________________________________________
1,000
E17CC050 m

Circuito monofásico para caldera o calentador

__________________________________________
3.168,000
E17CL030 m

Línea repartidora 2x16 mm2 de cobre aislada, grapeada pared

__________________________________________
5,000
E17CI010 m

Derivación individual 3x6 mm2 cobre, monofásica

__________________________________________
264,000
E17CI020 m

Derivación individual 3x10 mm2 cobre, monofásica

__________________________________________
264,000
E17CI030 m

Derivación individual 3x16 mm2 cobre, monofásica

__________________________________________
264,000
E17MJC090 u

Base de enchufe de superficie en garaje

__________________________________________
6,000
E17MJA_02 u

Base de enchufe tipo industrial de 32 A

__________________________________________
2,000
E17BAM010 u Caja general de protección y contador de medida monofásico

__________________________________________
1,000
E17CI060 m

Derivación individual 5x10 mm2 cobre, trifásico

__________________________________________
20,000
E17BCT010 u

Módulo para contador trifásico

__________________________________________
4,000
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E17BAP030 u Caja general protección 160 A trifásica

__________________________________________
1,000
E17BCV030 u

Módulo interruptor de 160 A para centralización de contadores

__________________________________________
1,000
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CAPITOL E17.02 ELECTRICITAT I DOMÒTICA
E17MJC110 u

Registro de toma o base acceso terminal (BAT) TV/ FM-SAT

__________________________________________
5,000
E17BAM_01 u Gastos tramitación contratación suministro eléctrico

__________________________________________
1,000
E17MSC010 u Punto de luz sencillo, tubo PVC y conducto cobre

__________________________________________
35,000
E17MSC020 u Punto de luz conmutado sencillo, tubo PVC y conductor cobre

__________________________________________
25,000
E17MSC050 u Punto de luz doble conmutado, tubo PVC y conductor cobre

__________________________________________
1,000
E17MSC060 u Pulsador timbre, tubo PVC y conductor cobre

__________________________________________
1,000
E17MSB090 u Base de enchufe con toma tierra 10/16 A

__________________________________________
37,000
E17MJA_01 u

Base de enchufe con toma tierra 25 A

__________________________________________
1,000
E17BD100 u

Toma tierra equipotencial para baños

__________________________________________
12,000
E17CBL060 u

Caja ICP para interior de oficina

__________________________________________
1,000
E17CC010 m

Circuito alumbrado monofásico

__________________________________________
130,825
E17CC020 m

Circuito monofásico para usos varios
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__________________________________________
120,025

E17CBL030 u

Cuadro de distribución en oficina

__________________________________________
1,000
E17CC050 m

Circuito monofásico para caldera o calentador

__________________________________________
3.168,000
E17CL030 m

Línea repartidora 2x16 mm2 de cobre aislada, grapeada pared

__________________________________________
5,000
E17CI010 m

Derivación individual 3x6 mm2 cobre, monofásica

__________________________________________
264,000
E17CI020 m

Derivación individual 3x10 mm2 cobre, monofásica

__________________________________________
264,000
E17CI030 m

Derivación individual 3x16 mm2 cobre, monofásica

__________________________________________
264,000
E17MJC090 u

Base de enchufe de superficie en garaje

__________________________________________
6,000
E17MJA_02 u

Base de enchufe tipo industrial de 32 A

__________________________________________
2,000
E17BAM010 u Caja general de protección y contador de medida monofásico

__________________________________________
1,000
E17CI060 m

Derivación individual 5x10 mm2 cobre, trifásico

__________________________________________
20,000
E17BCT010 u

Módulo para contador trifásico

__________________________________________
4,000
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E17BAP030 u Caja general protección 160 A trifásica

__________________________________________
1,000
E17BCV030 u

Módulo interruptor de 160 A para centralización de contadores

__________________________________________
1,000
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____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E17.03 ELECTRICITAT I DOMÒTICA
E17MJC110 u

Registro de toma o base acceso terminal (BAT) TV/ FM-SAT

__________________________________________
5,000
E17BAM_01 u Gastos tramitación contratación suministro eléctrico

__________________________________________
1,000
E17MSC010 u Punto de luz sencillo, tubo PVC y conducto cobre

__________________________________________
35,000
E17MSC020 u Punto de luz conmutado sencillo, tubo PVC y conductor cobre

__________________________________________
25,000
E17MSC050 u Punto de luz doble conmutado, tubo PVC y conductor cobre

__________________________________________
1,000
E17MSC060 u Pulsador timbre, tubo PVC y conductor cobre

__________________________________________
1,000
E17MSB090 u Base de enchufe con toma tierra 10/16 A

__________________________________________
37,000
E17MJA_01 u

Base de enchufe con toma tierra 25 A

__________________________________________
1,000
E17BD100 u

Toma tierra equipotencial para baños

__________________________________________
12,000
E17CBL060 u

Caja ICP para interior de oficina

__________________________________________
1,000
E17CC010 m

Circuito alumbrado monofásico

__________________________________________
130,825
E17CC020 m

Circuito monofásico para usos varios
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__________________________________________
120,025

E17CBL030 u

Cuadro de distribución en oficina

__________________________________________
1,000
E17CC050 m

Circuito monofásico para caldera o calentador

__________________________________________
3.168,000
E17CL030 m

Línea repartidora 2x16 mm2 de cobre aislada, grapeada pared

__________________________________________
5,000
E17CI010 m

Derivación individual 3x6 mm2 cobre, monofásica

__________________________________________
264,000
E17CI020 m

Derivación individual 3x10 mm2 cobre, monofásica

__________________________________________
264,000
E17CI030 m

Derivación individual 3x16 mm2 cobre, monofásica

__________________________________________
264,000
E17MJC090 u

Base de enchufe de superficie en garaje

__________________________________________
6,000
E17MJA_02 u

Base de enchufe tipo industrial de 32 A

__________________________________________
2,000
E17BAM010 u Caja general de protección y contador de medida monofásico

__________________________________________
1,000
E17CI060 m

Derivación individual 5x10 mm2 cobre, trifásico

__________________________________________
20,000
E17BCT010 u

Módulo para contador trifásico

__________________________________________
4,000
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E17BAP030 u Caja general protección 160 A trifásica

__________________________________________
1,000
E17BCV030 u

Módulo interruptor de 160 A para centralización de contadores

__________________________________________
1,000
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CAPITOL E18 IL·LUMINACIÓ
E18IMA110 u

Luminaria empotrada 2*36 W con difusor lacado

__________________________________________
19,000
E18IDP010 u

Foco directo o carril de 60 - 120 W

__________________________________________
2,000
E18IDE110 u

Foco empotrado doWnlight de 18 W

__________________________________________
4,000
E18IEB020 u

Luminaria estanca fluorescente tipo industrial

__________________________________________
48,000
E18IN010 u

Luminaria de descarga tipo industrial

__________________________________________
15,000
E18GLC010 u

Luminaria de emergencia autónoma de 45 lúmenes

__________________________________________
45,000
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CAPITOL E18.02 IL·LUMINACIÓ
E18IMA110 u

Luminaria empotrada 2*36 W con difusor lacado

__________________________________________
19,000
E18IDP010 u

Foco directo o carril de 60 - 120 W

__________________________________________
2,000
E18IDE110 u

Foco empotrado doWnlight de 18 W

__________________________________________
4,000
E18IEB020 u

Luminaria estanca fluorescente tipo industrial

__________________________________________
48,000
E18IN010 u

Luminaria de descarga tipo industrial

__________________________________________
15,000
E18GLC010 u

Luminaria de emergencia autónoma de 45 lúmenes

__________________________________________
45,000
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CAPITOL E18.03 IL·LUMINACIÓ
E18IMA110 u

Luminaria empotrada 2*36 W con difusor lacado

__________________________________________
19,000
E18IDP010 u

Foco directo o carril de 60 - 120 W

__________________________________________
2,000
E18IDE110 u

Foco empotrado doWnlight de 18 W

__________________________________________
4,000
E18IEB020 u

Luminaria estanca fluorescente tipo industrial

__________________________________________
48,000
E18IN010 u

Luminaria de descarga tipo industrial

__________________________________________
15,000
E18GLC010 u

Luminaria de emergencia autónoma de 45 lúmenes

__________________________________________
45,000

56

AMIDAMENTS
Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E19 TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICA
IAF020

Ut Punt d'interconnexió de cables de parells trenats, per a xarxa de distribució de
50 parells, format per un registre principal me

Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de cables de
parells trenats, per a xarxa de distribució de 50 parells, format per un
registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm proveït de 13 connectors
tipus RJ45 i 1 panell amb capacitat per a 24 connectors. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del panell. Col·locació
dels connectors. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1

1,00
__________________________________________
1,000

IAF070

m

Cable de 25 parells (25x2x0,50 mm), categoria 3, amb beina exterior lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosi

Subministrament i instal·lació de cable de 25 parells (25x2x0,50 mm),
categoria 3, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè,
pantalla de cinta d'alumini amb fil de drenatge i beina exterior lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 10,7 mm de
diàmetre de color verd. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

2

53,00

106,00
__________________________________________
106,000

IAF075

Ut Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector femella
tipus RJ45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de super

Subministrament i instal·lació de roseta de terminació de xarxa de
dispersió formada per connector femella tipus RJ45 de 8 contactes,
categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Col·locació de la roseta. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

_______________________
10,000
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ILP010
m Canalització principal fix en superfície formada per 5 tubs de PVC rígid de 50
mm de diàmetre, en edificació de 10 PAU.

Subministrament i instal·lació de canalització principal fix en superfície,
entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 10 PAU, formada per 5 tubs
(1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1
cable de fibra òptica, 1 reserva) de PVC rígid de 50 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 1250 N, resistència al impacte 2
joules, amb IP 547. Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil
guia. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

_______________________
106,000
ILP011

Ut Pericó de registre secundari en canalització principal soterrada de 400x400x400
mm.

Subministrament i instal·lació d'arqueta de registre secundari en
canalització principal soterrada de 400x400x400 mm de dimensions
interiors, dotada de ganxos per tracció i equipada de bastiment i tapa
metàl·lics, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de
10 cm de gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a la
formació de solera, capaigual de conductes, connexions i acabaments.
Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral
posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Muntatge de les peces prefabricades. Connexionat de tubs de la
canalització. Col·locació d'accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

_______________________
1,000

ILR030

Ut Equipament complert per RITU, fins a 10 PAU, en armari de 200x100x50 cm.

Instal·lació d'equipament complert per RITU, recinte únic d'instal·lacions
de telecomunicacions, de fins a 10 punts d'accés a usuari, en armari de
200x100x50 cm, compost de: quadre de protecció superficial amb un grau
de protecció mínim IP 4X + IK 05 i amb regleter per la connexió del cable
de connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall
omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de
25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui
produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1
interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400
Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte
300 mA de tipus selectiu i 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de
tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall
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mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de
presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de
l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor unipolar i 4
bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves
caixes d'encastar i de derivació i tub protector Aiscan-C "AISCAN";
connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm²
de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el sostre
amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa
d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes
en superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant
tubs protectors de PVC rígid, Aiscan-BNE "AISCAN", per a la seva
utilització per a possibles companyies operadores de serveis de
telecomunicació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de canalitzacions i accessoris. Pas de tubs de
protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Muntatge dels
components. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Acoblament
en interior de caixes. Connexionat dels conductors. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

_______________________
1,000
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CAPITOL E20 LAMPISTERIA
1J41A000 u

Instal.lació lampisteria 1pis 100m2

Instal.lació de lampisteria interior d'un pis de 100 m2 de superfície

_______________________
1,000
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CAPITOL E20.03 LAMPISTERIA
ENX12225 u

Grup pressió membr. <=3m3/h,4bar-3bar,trif.,munt.s/bancad.

Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com a
màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic i
muntat sobre bancada

_______________________
1,000
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CAPITOL E21 APARELLS SANITARIS
EJ13B212 u

Lavabo porcel. A45-60cm,blanc,t2,col.mural

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, tipus 2, col.locat amb suports murals

_______________________
3,000
EJ14BB12 u

Inodor porcel.horitz.,cist.,blanc,t2,col.

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, tipus 2, col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa
d'evacuació

_______________________
3,000
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CAPITOL E22 CALEFACCIÓ I A.C.S.
ICB006

Ut Captador solar tèrmic complet, partit, per a instal·lació individual, per a
col·locació sobre coberta inclinada, compost per: un

Subministrament i instal·lació de captador solar tèrmic complet, partit, per
a instal·lació individual, per a col·locació sobre coberta inclinada, format
per: un panell de 1160x1930x90 mm, superfície útil total 2,02 m²,
rendiment òptic: 0,819 i coeficient de pèrdues primari 4,227 W/m²K,
segons UNE-EN 12975-2; superfície absorbent i conductes de coure;
coberta protectora de vidre de 4 mm d'espessor; dipòsit de 200 l, amb un
serpentí; grup de bombament individual amb vas d'expansió de 18 l i vas
preexpansió; centraleta solar tèrmica programable; kit de muntatge per a
un panell sobre coberta inclinada; doble te sonda-purgador i purgador
automàtic d'aire, inclús líquid de reblert per a captador solar tèrmic.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del conjunt. Col·locació de l'estructura de suport.
Col·locació i fixació dels panells sobre l'estructura suport. Col·locació del
sistema d'acumulació solar. Connexionat amb la xarxa de conducció
d'aigua. Ompliment del circuit.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

_______________________
1,000
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CAPITOL E26 PROTECCIÓ
EM31281J u

Extintor manual pols seca poliv.,12kg,pressió incorpo.,pintat,su

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

_______________________
6,000
EM133067 u

Sirena electrònica,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so
bitònic, muntada a l'interior

_______________________
2,000
EM141002 u

Polsador alarma+interruptor man.,prot.vidr.,munt.superf.

Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb
vidre, muntat superficialment

_______________________
5,000
EMD31137 u

Centr.antirob.circuits,alarma,memoria,clau,munt.int.

Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de
retard, un circuit de protecció, alarma acústica, memòria d'alarma i pany
amb clau, muntada a l'interior

_______________________
1,000
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CAPITOL E26.02 PROTECCIÓ
EM31281J u

Extintor manual pols seca poliv.,12kg,pressió incorpo.,pintat,su

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

_______________________
4,000
EM133067 u

Sirena electrònica,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so
bitònic, muntada a l'interior

_______________________
2,000
EM141002 u

Polsador alarma+interruptor man.,prot.vidr.,munt.superf.

Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb
vidre, muntat superficialment

_______________________
2,000
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CAPITOL E26.03 PROTECCIÓ
EM31281J u

Extintor manual pols seca poliv.,12kg,pressió incorpo.,pintat,su

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
parc rolls
parc estella
sitges granel

6
6
2

6,00
6,00
2,00
__________________________________________
14,000

EM133067 u

Sirena electrònica,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so
bitònic, muntada a l'interior

_______________________
13,000
EM141002 u

Polsador alarma+interruptor man.,prot.vidr.,munt.superf.

Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb
vidre, muntat superficialment

_______________________
13,000
ENXA6425 u

Grup pressió incendis 50m3/h,5bar-6bar,1 bomb.serv.+1 bomb.jocke

Grup de pressió per a instal.lacions contra incendis de cabal 50 m3/h,
com a màxim, pressió mínima de 5 bar i màxima 6 bar amb 1 bomba de
servei i 1 bomba jockey i muntat sobre bancada

_______________________
1,000

IOB020

Ut Dipòsit de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central amb additiu hidròfug, i abocament des de cami

Subministrament i instal·lació de dipòsit per reserva d'aigua contra
incendis de 250 m³ de capacitat, format per un vas amb parets de 30 cm
de gruix de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central amb additiu hidròfug, i abocament des de camió, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia de 50 kg/m³; cobert amb un forjat de 21
cm de cantell compost de bigueta pretensada T-18 i revoltó de formigó,
60x20x17 cm, inclús p/p de peces especials, amb tapa de fosa de 80x85
cm de registre, i dues capes, en les parets del vas, d'impermeabilitzant
mineral en capa fina, color blanc, compost de ciments especials, àrids,
resines, sals actives i additius, pas de l'aigua a contrapressió < 125
cm³/m² a les 24 hores i certificat de potabilitat, espessor del morter 3 mm,
sobre base resistent (no inclosa en aquest preu), garantint-se les
condicions de subministrament. Inclús vàlvula de flotador de 2 1/2" mm de
diàmetre per a connectar amb l'escomesa de la xarxa de distribució
d'aigua per a proveïment dels equips d'extinció d'incendis interruptors de
nivell, vàlvula de bola de 50 mm de diàmetre per a buidatge i vàlvula de tall
de papallona de 2 1/2" de diàmetre per a connectar al grup de pressió, p/p
de bastimentada, muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat a dues
cares amb panells metàl·lics modulars, unions, suports, colzes,
maneguets, tes, peces especials i accessoris. Totalment muntat,
connexionat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les
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corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i accessoris.
Replanteig del sistema d'encofrat. Col·locació de l'armadura del vas amb
separadors homologats. Col·locació d'elements per a pas
d'instal·lacions. Muntatge del sistema d'encofrat a dues cares del vas.
Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge de l'encofrat i curat
del formigó. Neteja de la superfície del vas. Impermeabilització del vas.
Muntatge del sistema d'encofrat del cèrcol perimetral. Col·locació i
muntatge de biguetes, revoltons, separadors, armadures i malla
electrosoldada. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Comprovació de les mesures després del
desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
Col·locació de la tapa de registre. Col·locació i fixació de canonades i
accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

_______________________
1,000

IOB022

m

Xarxa soterrada de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció
d'incendis, formada per canonada de polietilè (PE),

Subministrament i instal·lació de xarxa soterrada de distribució d'aigua
per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per canonada
de polietilè (PE), multicapa, de 90 mm de diàmetre, unió electrosoldable,
col·locada sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
30 cm per sobre de la generatriu superior, que arrenca des de la font de
proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p de
accessoris i peces especials. Sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases. Totalment muntada, connexionada i per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, dels accessoris i de
les peces especials. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació de
canonades, accessoris i peces especials. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

parc roll

276

276,00
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____________________________________________________________________________________________________________________________
parc estella
325
325,00
sitjes i magatzem
141
141,00
__________________________________________
742,000
IOB030

Ut Boca d'incendi equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superfície, composta de:
armari d'acer, acabat amb pintura color vermell i po

Subministrament i instal·lació de boca d'incendi equipada (BIE) de 45 mm
(1 1/2") de superfície, composta de: armari d'acer de 1,2 mm d'espessor,
acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 i porta cega d'acer de
1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000;
enrotlladora metàl·lica giratòria abatible 180° permetent l'extracció de la
mànega en qualsevol direcció, pintada en vermell epoxi, amb alimentació
axial; mànega plana de 20 m de longitud; llança de tres efectes
(tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i
vàlvula de tancament de seient de 45 mm (1 1/2"), de llautó, amb
manòmetre 0-16 bar, col·locada en parament. Inclús accessoris i
elements de fixació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la BIE, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Fixació de l'armari al parament.
Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

parc roll
parc estella
sitjes i magatzem

6
6
4

6,00
6,00
4,00
__________________________________________
16,000
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CAPITOL E27 PINTURES I TRACT. ESPECÍFICS
E898J140 m2 Pintat vert.cola llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical, a la cola amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat
recepcio
recepcio
recepcio
laboratori
laboratori
laboratori
oficina
oficina
oficina
nau
nau
nau

2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
3
4

8,74
12,00
7,00
8,74
12,00
7,00
3,00
12,00
9,00
30,00
12,00
6,98

2,75
2,75
2,75
2,78
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
6,00
7,50
30,00

48,07
33,00
19,25
48,59
33,00
19,25
16,50
33,00
24,75
360,00
270,00
837,60
__________________________________________
1.743,010

E8AB1BC0 m2 Envernissat barana/reixa,vernís sint.,1insecticida,+2acab.

Envernissat de baranes i reixes de fusta, amb barrots a 12cm de
separació, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, i dues d'acabat
barana

7,7

10,000

77,000
__________________________________________
77,000
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CAPITOL E27.02 PINTURES I TRACT. ESPECÍFICS
E898J140 m2 Pintat vert.cola llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical, a la cola amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat
nau paret posterior
nau testeres
nau paret anterior

1
2
1

40,00
20,00
20,00

5,00
6,00
5,00

200,00
240,00
100,00
__________________________________________
540,000
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CAPITOL E27.03 PINTURES I TRACT. ESPECÍFICS
GBA31110 m2 Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
marques piles estella
marques piles estella
marques piles rolls
marques piles rolls

8
8
7
7

27,00
18,50
45,00
10,00

0,20
0,20
0,20
0,20

2,00
2,00
2,00
2,00

86,40
59,20
126,00
28,00
__________________________________________
299,600
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CAPITOL E28 ALTA TENSIÓ
AT01

m

Cable Unipolar 95 mm2 Al DHV-18/30

__________________________________________
66,000
AT02

m

Tub 175 mm diametre interior

__________________________________________
22,000
AT03

u

Proteccions Fusibles 10 A

__________________________________________
3,000
AT04

u

Proteccions Relés Tèrmics 10 A

__________________________________________
3,000
AT05

u

Proteccions I. Seccionador 200 A

__________________________________________
1,000
AT06

u

Autovàlvula parallamps 5 kA, 36 kV

__________________________________________
3,000
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CAPITOL E29 CENTRE TRANSFORMADOR
CT01

u

Envolvente prefabricada 4.88x2.62x3 m.

__________________________________________
1,000
CT02

u

CELDAS A.T. Línea 400 A

__________________________________________
1,000
CT03

u

CELDAS A.T. Protección con fusibles 400 A

__________________________________________
1,000
CT04

u

Denominación CELDAS A.T. 400 A

__________________________________________
1,000
CT05

u

INTERCONEXIÓN CELDAS A.T. Y TRAFO Cables A.T. aisl. seco 1

__________________________________________
1,000
CT06

u

EQUIPOS DE POTENCIA Trafo aisl. aceite 125 KVA

__________________________________________
1,000
CT07

u

INTERCONEXIÓN TRAFO Y CUADROS B.T. Cables B.T. 0,6/1 kV 1 KVA

__________________________________________
1,000
CT08

u

EQUIPOS DE B.T. Cuadro B.T.

__________________________________________
2,000
CT09

u

RED DE TIERRAS Picas 14 mm f

__________________________________________
11,000
CT10

u

RED DE TIERRAS Conductor desnudo Cu 50 mm2

__________________________________________
22,000
CT11

u

VARIOS Equipo iluminación

__________________________________________
1,000
CT12

u

VARIOS Equipo seguridad y maniobra
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__________________________________________
1,000

CT13

u

VARIOS Rejillas protección

__________________________________________
1,000
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CAPITOL E30 BAIXA TENSIÓ
BT01

m

Cable Unipolar Cu 2.5 mm2 PVC 450/750 V

__________________________________________
120,000
BT02

m

Cable Unipolar Cu 2.5 mm2 TT

__________________________________________
60,000
BT03

m

Cable Unipolar Cu 4 mm2 PVC 450/750 V

__________________________________________
120,600
BT04

m

Cable Unipolar Cu 4 mm2 TT

__________________________________________
60,000
BT05

m

Cable Unipolar Cu 6 mm2 PVC 450/750 V

__________________________________________
496,000
BT06

m

Cable Unipolar Cu 6 mm2 PVC 0.6/1 kV

__________________________________________
630,000
BT07

m

Cable Unipolar Cu 6 mm2 TT

__________________________________________
364,000
BT08

m

Cable Unipolar Cu 10 mm2 PVC 450/750 V

__________________________________________
210,600
BT09

m

Cable Unipolar Cu 10 mm2 PVC 0.6/1 kV

__________________________________________
700,000
BT10

m

Cable Unipolar Cu 10 mm2 TT

__________________________________________
365,000
BT11

m

Cable Unipolar Cu 16 mm2 PVC 0.6/1 kV

__________________________________________
50,000
BT12

m

Cable Unipolar Cu 16 mm2 TT
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__________________________________________
179,000

BT13

m

Cable Unipolar Cu 25 mm2 PVC 450/750 V

__________________________________________
113,200
BT14

m

Cable Unipolar Cu 25 mm2 PVC 0.6/1 kV

__________________________________________
4,000
BT15

m

Cable Unipolar Cu 25 mm2 TT

__________________________________________
4,000
BT16

m

Cable Unipolar Cu 35 mm2 PVC 450/750 V

__________________________________________
10,000
BT17

m

Cable Unipolar Cu 35 mm2 PVC 0.6/1 kV

__________________________________________
334,000
BT18

m

Cable Unipolar Cu 35 mm2 TT

__________________________________________
80,000
BT19

m

Cable Unipolar Cu 50 mm2 PVC 450/750 V

__________________________________________
12,000
BT20

m

Cable Unipolar Cu 50 mm2 PVC 0.6/1 kV

__________________________________________
1,000
BT21

m

Cable Unipolar Cu 50 mm2 TT

__________________________________________
1,000
BT22

m

Cable Unipolar Cu 70 mm2 PVC 450/750 V

__________________________________________
160,600
BT23

m

Cable Unipolar Cu 95 mm2 PVC 0.6/1 kV

__________________________________________
3,000
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BT24
m Cable Unipolar Cu 95 mm2 TT

__________________________________________
1,000
BT25

m

Cable Unipolar Cu 150 mm2 PVC 0.6/1 kV

__________________________________________
4,000
BT26

m

Tub Diametre 20

__________________________________________
120,000
BT27

m

Tub Diametre 25

__________________________________________
105,000
BT28

m

Tub Diametre 40

__________________________________________
5,000
BT29

m

Tub Diametre 63

__________________________________________
84,000
BT30

u

Magnetotèrmic Bipolar 16 A

__________________________________________
2,000
BT31

u

Magnetotèrmic Tetrapolar 16 A

__________________________________________
1,000
BT32

u

Magnetotèrmic Bipolar 20 A

__________________________________________
1,000
BT33

u

Magnetotèrmic Tetrapolar 25 A

__________________________________________
1,000
BT34

u

Magnetotèrmic Bipolar 30 A

__________________________________________
1,000
BT35

u

Magnetotèrmic Tetrapolar 30 A

__________________________________________
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2,000
BT36

u

Magnetotèrmic Bipolar 38 A

__________________________________________
2,000
BT37

u

Magnetotèrmic Tetrapolar 63 A

__________________________________________
1,000

BT38

u

Interruptor Automàtic Bipolar 100 A

__________________________________________
1,000
BT39

u

Interruptor Automàtic Tetrapolar 100 A

__________________________________________
2,000
BT40

u

Interruptor Automàtic Bipolar 160 A

__________________________________________
1,000
BT41

u

Interruptor Automàtic Tetrapolar 160 A

__________________________________________
3,000
BT42

u

Diferencial Bipolar 25 A / 30 mA

__________________________________________
3,000
BT43

u

Diferencial Tetrapolar 25 A / 30 mA

__________________________________________
2,000
BT44

u

Diferencial Bipolar 40 A / 30 mA

__________________________________________
3,000
BT45

u

Diferencial Tetrapolar 40 A / 30 mA

__________________________________________
2,000
BT46

u

Diferencial Tetrapolar 63 A / 30 mA

__________________________________________
1,000
BT47

u

Relé i Transformador 100 A / 30 mA
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__________________________________________
2,000
BT48

u

Relé i Transformador 160 A / 30 mA

__________________________________________
3,000
BT49

u

Fusibles 315 A. Protecció Repartidora i derivació

__________________________________________
3,000
BT50

u

Interruptor Automàtic Tetrapolar 400 A. Protecció Repartidora i derivació

__________________________________________
1,000

79

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

QUADRE DE PREUS Nº1

81

QUADRE DE PREUS 1
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E01 ACTUACIONS PREVIES
E2211022

m2

Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

1,55

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió
E2411230

m3

UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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0,77

QUADRE DE PREUS 1
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E01.02 ACTUACIONS PREVIES
E2211022

m2

Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

1,55

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió
E2411230

m3

UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

84

0,77
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CAPITOL E01.03 ACTUACIONS PREVIES
E2211022

m2

Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

1,55

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió
E2411230

m3

UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL E02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
E2411230

m3

Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

0,77

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL E02.02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
E2411230

m3

Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

0,77

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL E02.03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
E2411230

m3

Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

0,77

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL E03 XARXA DE SANEJAMENT
GD757A15

m

Claveguera form.D30cm, int.1:4+addit.plastific., solera 10cm, re

33,73

Claveguera de tub de formigó de D 30 cm, rejuntat
interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius
plastificants, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i
argollat amb formigó HM-20/P/20/I

USF010

Ut

TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

Equip de depuració de polietilè d'alta densitat format per separador
de greixos, fosa sèptica i filtre anaeròbic, fins a 10 usua

4.044,55

Subministrament i instal·lació d'equip de depuració de
polietilè d'alta densitat, amb capacitat per 10 usuaris,
compost de: separador de greixos per pretractament de les
aigües grises procedents del bany (banyera o dutxa, lavabo i
bidé) i de la cuina (safareig, rentadora, rentavaixelles i
aigüera); fosa sèptica amb tractament anaeròbic per digestió
mitjançant procés biològic de descomposició de la matèria
orgànica de les aigües negres procedents del vàter i filtre
amb tractament secundari anaeròbic per digestió de les
aigües residuals domèstiques negres i grises, prèviament
tractades, tot això col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix. Inclús p/p d'excavació, reblert perimetral posterior de
graves, pericons de registre, reblert amb formigó armat
HA-30/B/20/IIb+Qb els últims 20 cm fins a la superfície del
terreny, canonades, accessoris i elements de connexió.
Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Excavació de terres. Abocament de sorra en el fons de
l'excavació. Col·locació dels elements components de l'equip
sobre un llit de sorra llis i uniforme. Verificació de la seva total
horitzontalitat. Ompliment dels elements amb aigua. Reblert
amb material granular, fins el nivell de l'aigua, de l'espai
restant fins a les parets de l'excavació. Posicionament dels
pericons de registre en correspondència amb la tapa
d'inspecció. Connexió a l'instal·lació general de sanejament.
Col·locació de la malla electrosoldada. Reblert posterior del
forat fins a la superfície del terreny amb formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

QUATRE MIL QUARANTA-QUATRE EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

ASA010

Ut

Pericó de pas, prefabricada de formigó, registrable, de dimensions
interiors 60x60x60 cm, incloent l'excavació mecànica i el reb

Subministrament i muntatge d'arqueta de pas soterrada,
prefabricat de formigó armat de dimensions interiors
60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats
de formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors
mefítics. Inclús excavació mecànica i reblert de l'extradós amb
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material de grava ciment, connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de
forats per connexionat de tubs. Acoblament i rejuntat dels
col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i
retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS

CAPITOL E04 FONAMENTACIONS
E2222422

m3

Excavació rasa/pou h<=2.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

4,70

Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió
E2414235

m3

Transport terres aboc.,càrrega mec.,camió 7t,rec.2-5km

QUATRE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

2,59

Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7
t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
E3Z112Q1

m2

DOS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Capa neteja+anivell. G=10cm, HM-20/P/40/Icamió

8,25

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió
CSZ015

m³

VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-30/B/40/I+H fabricat en central i abocament des de camió.

Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa,
realitzada amb formigó HM-30/B/40/I+H fabricat en central i
abocament des de camió.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
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CSZ010

m³

NORANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i

154,76

Formació de sabata de fonamentació de formigó armat,
realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús p/p de
separadors, i armadures d'espera del pilar.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb
SETANTA-SIS CÈNTIMS

EMM010

kg

Elements metàl·lics d'unió i suport, per a estructures de fusta, d'acer
amb protecció Fe/Zn 25c enfront de la corrosió, col·loca

6,39

Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i
suport, per a estructures de fusta, d'acer amb protecció Fe/Zn
25c enfront de la corrosió, en perfils laminats de diferents
sèries (circulars, quadrats, rectangulars, hexagonals i
planxes), treballats en taller i col·locats en obra.
Inclou: Col·locació i fixació provisional dels elements d'unió.
Aplomat i anivellació. Reglatges de les peces i ajustament
definitiu de les unions entre els diferents components de
l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes
obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el
pes de les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

CAPITOL E04.02 FONAMENTACIONS
E2222422

m3

Excavació rasa/pou h<=2.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

4,70

Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió
E2414235

m3

Transport terres aboc.,càrrega mec.,camió 7t,rec.2-5km
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Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7
t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
E3Z112Q1

m2

DOS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Capa neteja+anivell. G=10cm, HM-20/P/40/Icamió

8,25

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió
CSZ015

m³

VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-30/B/40/I+H fabricat en central i abocament des de camió.

98,27

Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa,
realitzada amb formigó HM-30/B/40/I+H fabricat en central i
abocament des de camió.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

EMM010

kg

NORANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Elements metàl·lics d'unió i suport, per a estructures de fusta, d'acer
amb protecció Fe/Zn 25c enfront de la corrosió, col·loca

Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i
suport, per a estructures de fusta, d'acer amb protecció Fe/Zn
25c enfront de la corrosió, en perfils laminats de diferents
sèries (circulars, quadrats, rectangulars, hexagonals i
planxes), treballats en taller i col·locats en obra.
Inclou: Col·locació i fixació provisional dels elements d'unió.
Aplomat i anivellació. Reglatges de les peces i ajustament
definitiu de les unions entre els diferents components de
l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes
obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el
pes de les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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CAPITOL E04.03 FONAMENTACIONS
E2222422

m3

Excavació rasa/pou h<=2.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

4,70

Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió
E2414235

m3

Transport terres aboc.,càrrega mec.,camió 7t,rec.2-5km

QUATRE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

2,59

Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7
t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
E3Z112Q1

m2

DOS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Capa neteja+anivell. G=10cm, HM-20/P/40/Icamió

8,25

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió
CSZ010

m³

VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i

Formació de sabata de fonamentació de formigó armat,
realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús p/p de
separadors, i armadures d'espera del pilar.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb
SETANTA-SIS CÈNTIMS
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CAPITOL E05 ESTRUCTURES
EMS110

m³

Pilar de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm
d'espessor de les làmines i secció constant, de 100x20 cm de secció i

2.202,19

Subministrament i col·locació de pilar de fusta laminada
encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 100x20 cm de secció i fins a 15
m de longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent
GL-24 h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció
davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de
penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca)
segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalladures per el seu
correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements
de lligat i reforç. Treballat en taller i col·locat en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport
dels pilars. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Comprovació final de
l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons
documentació gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors
dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin
seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els
lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, recolzant-se en
les majors dimensions transversals per a aquelles peces
que no tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent
en la longitud els acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

DOS MIL DOS-CENTS DOS EUROS amb DINOU
CÈNTIMS

EMV110

m³

Biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm
d'espessor de les làmines i secció constant, de 20x100 cm de secció i f

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada
encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 20x100 cm de secció i fins a 15
m de longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent
GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció
davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de
penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca)
segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el seu
correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements
de lligat i reforç. Treballada en taller i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de
les bigues. Col·locació i fixació provisional de la biga.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Comprovació
final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons
documentació gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors
dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin

94

1.423,80

QUADRE DE PREUS 1
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els
lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, recolzant-se en
les majors dimensions transversals per a aquelles peces
que no tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent
en la longitud els acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb
VUITANTA CÈNTIMS

EMV010

m³

Biga de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), de 10x10 a
15x30 cm de secció i fins a 6 m de longitud, qualitat estru

732,31

Subministrament i col·locació de biga de fusta serrada de pi
silvestre (Pinus sylvestris), acabat raspallat, de 10x10 a 15x30
cm de secció i fins a 6 m de longitud, per aplicacions
estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 56544,
classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912 i
protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la
classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de
l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el
seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels
elements de lligat i reforç. Treballada en taller i col·locada en
obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de
les bigues. Col·locació i fixació provisional de la biga.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Comprovació
final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons
documentació gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors
dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin
seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els
lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, recolzant-se en
les majors dimensions transversals per a aquelles peces
que no tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent
en la longitud els acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

EMT010

m²

SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-UN
CÈNTIMS

Forjat de tauler estructural de fusta per a ús en ambient sec, KLH de
9000x2400 mm i 90 mm de gruix, encadellat e

Subministrament i col·locació de sostre estructural en
formació de forjat format per tauler KLH 90mm totalment
executat i nivellat. Solidaritzat a estructura de fusta de cada
planta mitjançant tirafons tot-rosca. Inclús p/p de talls i reforç
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de cantells amb cargols.
Inclou: Replanteig de les peces. Clavat de les peces de
suport base.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

E45217G3

m3

CENT CINQUANTA EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS

Formigó p/mur, HA-25/P/20/I, cubilot

Formigó per a mur, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
SETANTA EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL E05.02 ESTRUCTURES
EMS110

m³

Pilar de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm
d'espessor de les làmines i secció constant, de 100x20 cm de secció i

2.202,19

Subministrament i col·locació de pilar de fusta laminada
encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 100x20 cm de secció i fins a 15
m de longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent
GL-24 h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció
davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de
penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca)
segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalladures per el seu
correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements
de lligat i reforç. Treballat en taller i col·locat en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport
dels pilars. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Comprovació final de
l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons
documentació gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors
dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin
seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els
lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, recolzant-se en
les majors dimensions transversals per a aquelles peces
que no tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent
en la longitud els acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

DOS MIL DOS-CENTS DOS EUROS amb DINOU
CÈNTIMS

EMV110

m³

Biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm
d'espessor de les làmines i secció constant, de 20x100 cm de secció i f

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada
encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 20x100 cm de secció i fins a 15
m de longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent
GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció
davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de
penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca)
segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el seu
correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements
de lligat i reforç. Treballada en taller i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de
les bigues. Col·locació i fixació provisional de la biga.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Comprovació
final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons
documentació gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors
dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin
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seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els
lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, recolzant-se en
les majors dimensions transversals per a aquelles peces
que no tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent
en la longitud els acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb
VUITANTA CÈNTIMS

EMV010

m³

Biga de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), de 10x10 a
15x30 cm de secció i fins a 6 m de longitud, qualitat estru

732,31

Subministrament i col·locació de biga de fusta serrada de pi
silvestre (Pinus sylvestris), acabat raspallat, de 10x10 a 15x30
cm de secció i fins a 6 m de longitud, per aplicacions
estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 56544,
classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912 i
protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la
classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de
l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el
seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels
elements de lligat i reforç. Treballada en taller i col·locada en
obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de
les bigues. Col·locació i fixació provisional de la biga.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Comprovació
final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons
documentació gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors
dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin
seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els
lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, recolzant-se en
les majors dimensions transversals per a aquelles peces
que no tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent
en la longitud els acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-UN
CÈNTIMS

CAPITOL E07 TANCAMENTS I DIVISIONS
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FLM010
m²
Tancament de façana format per panell sandvitx aïllant per a façanes,
38,52
de 35 mm de espessor i 600 mm d'ample, format per dos par

Subministrament i muntatge de tancament de façana amb
panell sandvitx aïllant per a façanes, de 35 mm de espessor i
600 mm d'ample, format per dos paraments de tauler
aglomerat hidròfug de 19 mm exterior, un nucli aïllant de
poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³ i un tauler de 12 mm
de partículea orientades OSB, amb junta dissenyada per a
fixació amb cargols
, acabats i accessoris. Inclús replanteig, p/p de minves,
acabaments, tapajuntes i accessoris de fixació i estanquitat.
Totalment muntat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada
inferior de la façana. Col·locació de juntes. Col·locació i
fixació del primer panell. Col·locació i fixació de la resta de
panells, segons l'ordre indicat. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades
ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m².

E631124A

m2

Aplacat fibrocim.perf.onda petita,l=2-2.5m,fix.mecàniques

TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

16,62

Tancament de plaques rectes de fibrociment gris de perfil
amb onda petita, de més de 2 fins a 2.5 m de llargària,
col.locades amb fixacions mecàniques
SETZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

FLM01001

m²

Divisió interior formada per panell sandvitx aïllant per a divisions
interiors de 35 mm de espessor i 600 mm d'ample,

Subministrament i muntatge de tancament de divisions
interiors amb panell sandvitx aïllant per a façanes, de 35 mm
de espessor i 600 mm d'ample, format per dos paraments de
tauler de 12 mm de partícules orientades OSB, un nucli aïllant
de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³ i un tauler de 12
mm de partículea orientades OSB, amb junta dissenyada per
a fixació amb cargols, acabats i accessoris. Inclús replanteig,
p/p de minves, acabaments, tapajuntes i accessoris de
fixació i estanquitat. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada
inferior de la façana. Col·locació de juntes. Col·locació i
fixació del primer panell. Col·locació i fixació de la resta de
panells, segons l'ordre indicat. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades
ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m².
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TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

CAPITOL E07.02 TANCAMENTS I DIVISIONS
FLM010

m²

Tancament de façana format per panell sandvitx aïllant per a façanes,
de 35 mm de espessor i 600 mm d'ample, format per dos par

38,52

Subministrament i muntatge de tancament de façana amb
panell sandvitx aïllant per a façanes, de 35 mm de espessor i
600 mm d'ample, format per dos paraments de tauler
aglomerat hidròfug de 19 mm exterior, un nucli aïllant de
poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³ i un tauler de 12 mm
de partículea orientades OSB, amb junta dissenyada per a
fixació amb cargols
, acabats i accessoris. Inclús replanteig, p/p de minves,
acabaments, tapajuntes i accessoris de fixació i estanquitat.
Totalment muntat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada
inferior de la façana. Col·locació de juntes. Col·locació i
fixació del primer panell. Col·locació i fixació de la resta de
panells, segons l'ordre indicat. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades
ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m².

E631124A

m2

Aplacat fibrocim.perf.onda petita,l=2-2.5m,fix.mecàniques

TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

Tancament de plaques rectes de fibrociment gris de perfil
amb onda petita, de més de 2 fins a 2.5 m de llargària,
col.locades amb fixacions mecàniques
SETZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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CAPITOL E08 REVESTIMENTS I FALSOS SOSTRES
E843ABBA

m2

Cel ras fib.vegetal,120x60cm,entram.ocult,barra roscada

Cel ras de plaques de fibres vegetals de de cara
vista,fonoabsorbents, de 120x60 cm, sistema desmuntable
amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra
roscada
TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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31,86
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CAPITOL E09 COBERTES
QTP010

m²

Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 60%, composta de:
formació de pendents: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara s

Formació de coberta inclinada amb un pendent mig de el
60%, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE
PENDENTS: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara
superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 19 mm
d'espessor, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 40
mm d'espessor i cara inferior de tauler OSB de flocs
orientats, sobre entramat estructural (no inclòs en aquest
preu); IMPERMEABILITZACIÓ: membrana difusora de vapor,
formada per dues capes de feltre de polipropilè que
recobreixen un film interior, fixada mecànicament;
COBERTURA: pissarra per ensostrar en peces en forma de
rombe, 35x35 cm, de segona qualitat, gruix 5 a 7 mm,
col·locada formant tres gruixos (coberta terciada), i fixada
sobre llistons de fusta de pi de 42x27 mm de secció,
disposats en filades paral·leles al ràfec. Fins i tot p/p de
careners i llimes, acabaments de xapa galvanitzada de 25 cm
de desenvolupament, peces de ventilació de coberta,
goterons i peces especials per a formació de careners i
tremujals amb folrats metàl·lics i acabats de pissarra, ràfecs,
endobles i cantells lliures.
Inclou: Formació de vessants. Neteja i preparació de la
superfície sobre la que ha d'aplicar-se la membrana difusora
de vapor. Col·locació de la membrana. Situació i fixació de
l'enllistonat a intervals regulars. Fixació de les peces de
pissarra. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés
mesurada en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament
corresponent de les peces de pissarra. Incloent formació de
careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen
formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o
conductes de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud,
la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent
de les peces de pissarra. Incloent formació de careners,
tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen formació
d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb
paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de
ventilació.

CENT DEU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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CAPITOL E09.02 COBERTES
QTP010

m²

Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 60%, composta de:
formació de pendents: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara s

Formació de coberta inclinada amb un pendent mig de el
60%, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE
PENDENTS: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara
superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 19 mm
d'espessor, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 40
mm d'espessor i cara inferior de tauler OSB de flocs
orientats, sobre entramat estructural (no inclòs en aquest
preu); IMPERMEABILITZACIÓ: membrana difusora de vapor,
formada per dues capes de feltre de polipropilè que
recobreixen un film interior, fixada mecànicament;
COBERTURA: pissarra per ensostrar en peces en forma de
rombe, 35x35 cm, de segona qualitat, gruix 5 a 7 mm,
col·locada formant tres gruixos (coberta terciada), i fixada
sobre llistons de fusta de pi de 42x27 mm de secció,
disposats en filades paral·leles al ràfec. Fins i tot p/p de
careners i llimes, acabaments de xapa galvanitzada de 25 cm
de desenvolupament, peces de ventilació de coberta,
goterons i peces especials per a formació de careners i
tremujals amb folrats metàl·lics i acabats de pissarra, ràfecs,
endobles i cantells lliures.
Inclou: Formació de vessants. Neteja i preparació de la
superfície sobre la que ha d'aplicar-se la membrana difusora
de vapor. Col·locació de la membrana. Situació i fixació de
l'enllistonat a intervals regulars. Fixació de les peces de
pissarra. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés
mesurada en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament
corresponent de les peces de pissarra. Incloent formació de
careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen
formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o
conductes de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud,
la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent
de les peces de pissarra. Incloent formació de careners,
tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen formació
d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb
paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de
ventilació.

CENT DEU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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CAPITOL E09.03 COBERTES
QTF030

m²

Coberta inclinada de plaques asfàltiques Onducober 95 (10 ones)
"ONDULINE", de perfil ondulat i color negre, amb una pendent maj

Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de
cobertes inclinades, amb una pendent major del 10%, amb
plaques asfàltiques Onducober 95 (10 ones) "ONDULINE",
de perfil ondulat i color negre, a base de fibres minerals i
vegetals saturades amb una emulsió bituminosa a altes
temperatures, fixades mecànicament a qualsevol tipus de
corretja estructural (no inclosa en este precio). Inclús p/p de
cavalcaments, elements de fixació, accessoris, junts, acabats
perimètriques i d'altres peces del tot per a la resolució de
punts singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per faldó. Tall, preparació i
col·locació de les plaques. Execució de juntes i perímetre.
Fixación mecànic de les plaques. Resolució de punts
singulars amb peces de rematada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud,
la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

TRETZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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13,78
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CAPITOL E11 PAVIMENTS
E9G2464C

m3

Paviment form.HM-25/P/10/I+E,camió,vibr.mecànic,remol.mecànic+4k

97,74

Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4
kg/m2 de pols de quars de color

E9DC225V

m2

NORANTA-SET EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

Paviment gres porcel.premsat s/esmalt.t2,76-115u/m2,col.mort.adh

27,23

Paviment de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar de forma rectangular, tipus 2, de 76 a 115
peces/m2, col.locat a l'estesa amb morter adhesiu
E9232B91

m2

subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.

VINT-I-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

5,80

subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
E9GZAA81

m

Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.

CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

3,93

Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de
PVC de 8 cm d'alçaria, col·locat amb el mateix formigó
RSG010

m²

TRES EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 2/0/H/-, de 25x25 cm, 8
€/m², rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a

Subministrament i execució de paviment mitjançant el
mètode de col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de
gres rústic, 2/0/H/- (paviments per a trànsit per els vianants
lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; higiènic,
tipus H/-), de 25x25 cm, 8 €/m²; rebudes amb adhesiu de
ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap
característica addicional, color blanc i rejuntades amb morter
de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i
absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15
mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús p/p de
neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments,
talls, creuetes de PVC, formació de juntes perimetrals
contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb
parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas,
junts de partició i junts estructurals existents en el suport,
eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del
paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició
de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les creuetes. Col·locació de les rajoles a
punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura
segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que
en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
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TRENTA EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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CAPITOL E11.02 PAVIMENTS
E9G2464C

m3

Paviment form.HM-25/P/10/I+E,camió,vibr.mecànic,remol.mecànic+4k

97,74

Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4
kg/m2 de pols de quars de color

E9232B91

m2

subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.

NORANTA-SET EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

5,80

subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
E9GZAA81

m

Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.

CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de
PVC de 8 cm d'alçaria, col·locat amb el mateix formigó
TRES EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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CAPITOL E11.03 PAVIMENTS
UFR010.01

m²

Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1,
compost per: capa de 16 cm d'espessor de formigó HF-4,0, resis

28,70

Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada
E1, compost per: capa de 16 cm d'espessor de formigó
HF-4,0, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies (28 d) de 4,0
MPa, amb ciment de classe resistent 32,5 N, dosificació de
ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació ponderal
d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid
gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut <
35; juntes longitudinals amb barres d'unió d'acer B 500 S
UNE 36068, de 12 mm de diàmetre i 80 cm de longitud,
col·locades a una separació d'1 m; juntes transversals cada
3,75 m; curat amb pintura filmògena; segellat de juntes amb
cordó sintètic i massilla de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó
de ferm. Preparació de la superfície de seient per a
l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de
ferm. Transport del formigó de ferm. Col·locació dels
elements de guia i condicionament dels camins de
rodolament per a la pavimentadora. Col·locació dels
elements de les juntes del formigó de ferm. Posada en obra
del formigó de ferm. Execució de juntes en fresc en el formigó
de ferm. Finalització de la capa del formigó de ferm.
Numeració i marcat de lloses en el formigó de ferm. Curat del
formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el formigó
de ferm. Segellat de les juntes en el formigó de ferm. Tram de
prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

UFR010

m²

Ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1, compost de capa
granular de 20 cm d'espessor de barreja de riu artificial

Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada
E1, compost per: capa granular de 15 cm d'espessor de
barreja de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35,
adequada per a tràfic T41; capa de 20 cm d'espessor de
formigó HF-4,0, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies (28
d) de 4,0 MPa, amb ciment de classe resistent 32,5 N,
dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació
ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de
l'àrid gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid
gruixut < 35; juntes longitudinals amb barres d'unió d'acer B
500 S UNE 36068, de 12 mm de diàmetre i 80 cm de
longitud, col·locades a una separació d'1 m; juntes
transversals cada 3,5 m; curat amb pintura filmògena;
segellat de juntes amb cordó sintètic i massilla de dos
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components de quitrà.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball
del tot-u. Preparació de la superfície que rebrà el tot-u.
Preparació del material. Extensió del tot-u. Compactació del
tot-u. Tram de prova. Estudi i obtenció de la fórmula de treball
del formigó de ferm. Preparació de la superfície de seient per
a l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de
ferm. Transport del formigó de ferm. Col·locació dels
elements de guia i condicionament dels camins de
rodolament per a la pavimentadora. Col·locació dels
elements de les juntes del formigó de ferm. Posada en obra
del formigó de ferm. Execució de juntes en fresc en el formigó
de ferm. Finalització de la capa del formigó de ferm.
Numeració i marcat de lloses en el formigó de ferm. Curat del
formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el formigó
de ferm. Segellat de les juntes en el formigó de ferm. Tram de
prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

TRENTA-SET EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

CAPITOL E12 ENRAJOLATS, APLACATS I PREFABR.
RAG012

m²

Alicatat amb rajola de València llis, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², col·locat
sobre una superfície suport de plaques de guix lamina

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de
València llis, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense requisits
addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 20x20
cm, 8 €/m², rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense
cap característica addicional, color gris. Inclús p/p de
preparació de la superfície suport de plaques de guix laminat;
replanteig, talls, cantoneres de perfil de PVC,
Schlüter-JOLLY-P W 45 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 4,5 mm
d'altura, color blanc RAL 9001, i junts; rejuntat amb beurada
de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3
mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i
neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de
nivells i disposició de rajoles. Col·locació de mestres o
regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de
juntes de moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de
cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m².

109

27,76

QUADRE DE PREUS 1
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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CAPITOL E13 FUSTERIA DE FUSTA
EAQD2275

u

Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.llises+int.fusta,70cmx200

74,55

Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

EB112C91

m

SETANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

Barana melis p/envernissar,muntants,brèndoles/12cm,h=90cm,cargol

Barana de fusta de melis per a envernissar, amb muntants, i
brèndoles a 12 cm de separació, de 90 cm d'alçària i
ancorada amb cargols
CENT TRENTA-UN EUROS amb SETANTA-SET
CÈNTIMS

111

131,77
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CAPITOL E14 FUST. D'ALUMINI, POLIURETÀ I PVC
QLL010

m²

Llanternó a una aigua amb una llum màxima entre 3 i 8 m revestit
amb plaques alveolars de policarbonat cel·lular incolora i 6 mm

Formació de llanternó a una aigua en façana, amb perfileria
autoportant d'alumini lacat per una dimensió de llum màxima
entre 3 i 8 m revestit amb plaques alveolars de policarbonat
cel·lular incolora i 6 mm de gruix. Inclús perfileria estructural
d'alumini lacat, cargols i elements d'acabament i peces
d'ancoratge per formació de l'element portant, talls de planxa,
perfileria universal amb gomes de neoprè per tancaments,
cargols d'acer inoxidable i peces especials per la col·locació
de les plaques. Totalment terminat en condicions
d'estanquitat.
Inclou: Muntatge de l'element portant. Muntatge de l'estructura
de perfileria d'alumini. Col·locació i fixació de les plaques.
Resolució del perímetre interior i exterior del conjunt. Segellat
elàstic de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés
mesurada en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud,
la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL E14.02 FUST. D'ALUMINI, POLIURETÀ I PVC
QLC010

Ut

Claraboia de cúpula practicable parabòlica monovalva, de
polimetilmetacrilat (PMMA), de base quadrada, llum de buit 140x140
cm,

1.004,68

Subministrament i muntatge de claraboia de cúpula
practicable parabòlica monovalva, de polimetilmetacrilat
(PMMA), de base quadrada, llum de buit 140x140 cm, inclús
sòcol de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) amb
aïllament tèrmic lateral tipus sandvitx d'espuma de poliuretà,
acabat amb gel-coat de color blanc, amb dispositiu d'obertura
automàtica mitjançant fusible tèrmic, per a evacuació de
fums; fixació estanca de cúpula a sòcol amb cargols i
col·locació de caputxons protectors i de sòcol a coberta
mitjançant tirafons o claus d'acer inoxidable.
Inclou: Fixació del sòcol al forat deixat en el sostre. Protecció i
impermeabilització rematant el sòcol. Col·locació i fixació de
la cúpula sobre el sòcol. Col·locació dels elements
d'estanquitat del junt sòcol-cúpula. Col·locació dels elements
de protecció i estanquitat de les fixacions. Col·locació dels
mecanismes d'obertura.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

MIL QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL E15 SERRALLERIA
EANA5185

u

Bast.3/4 porta fusta,p/llum bast.80cmx200cm

26,18

Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum
de bastiment de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
EARC1101

m2

Porta extensible,acer galv.,sobre guia inf.,anc.mort.1:4

VINT-I-SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer
galvanitzat, corredissa sobre una guia inferior i conduïda per
una guia superior, amb pany, ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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CAPITOL E15.02 SERRALLERIA
EARC1101

m2

Porta extensible,acer galv.,sobre guia inf.,anc.mort.1:4

73,70

Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer
galvanitzat, corredissa sobre una guia inferior i conduïda per
una guia superior, amb pany, ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

115

QUADRE DE PREUS 1
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E15.03 SERRALLERIA
FDR010

m²

Reixa metàl·lica composada per bastidor de tub quadrat de perfil buit
d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm, barrots horitzonta

Reixa metàl·lica composada per bastidor de tub quadrat de
perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm, barrots
horitzontals de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred
de 20x20x1,5 mm i barrots verticals de tub quadrat de perfil
buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm. Tot allò amb
tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral
amb un espessor mig de recobriment de 20 micres Inclús p/p
de garres d'ancoratge. Elaboració en taller i fixació mitjançant
rebut en obra de fàbrica amb morter de ciment M-5 i
ajustament final en obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació
de la reixa. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions del
bastidor als paraments. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions
del buit, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

CINQUANTA-UN EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS
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51,73
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CAPITOL E16 VIDRES I TRASLÚCIDS
E16ECA110 m2

Acristalamiento doble exterior dos lunas 6 mm, cámara 6/8/12 mm

E16ECA030 m2

Acristalamiento doble exterior dos lunas 4 mm, cámara 6/8/12 mm

EC171M23

Vidr.aïlla.2 llunes,g=6+8mm+cambra 8mm,col.llistó vidre

m2

46,87

QUARANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

TRENTA-QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 6 i 8 mm de gruix i
cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini
SEIXANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS
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62,85
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CAPITOL E17 ELECTRICITAT I DOMÒTICA
E17MJC110 u

Registro de toma o base acceso terminal (BAT) TV/ FM-SAT

E17BAM_01 u

Gastos tramitación contratación suministro eléctrico

E17MSC010 u

Punto de luz sencillo, tubo PVC y conducto cobre

E17MSC020 u

Punto de luz conmutado sencillo, tubo PVC y conductor cobre

E17MSC050 u

Punto de luz doble conmutado, tubo PVC y conductor cobre

E17MSC060 u

Pulsador timbre, tubo PVC y conductor cobre

E17MSB090 u

Base de enchufe con toma tierra 10/16 A

E17MJA_01 u

Base de enchufe con toma tierra 25 A

E17BD100

Toma tierra equipotencial para baños

u

E17CBL060 u

Caja ICP para interior de oficina

E17CC010

m

Circuito alumbrado monofásico

E17CC020

m

Circuito monofásico para usos varios

E17CBL030 u

31,21

TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

VINT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

20,60

29,87

40,58

QUARANTA EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

68,08

SEIXANTA-VUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS

CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET
CÈNTIMS

53,77

33,48

TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

31,42

TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

31,21

TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

SET EUROS amb DINOU CÈNTIMS

SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Cuadro de distribución en oficina

SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb
TRENTA-CINC CÈNTIMS

E17CC050

m

Circuito monofásico para caldera o calentador

E17CL030

m

Línea repartidora 2x16 mm2 de cobre aislada, grapeada pared

DOTZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

9,91

7,19

7,89

767,35

12,88

38,42

TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

E17CI010

m

Derivación individual 3x6 mm2 cobre, monofásica

15,76

118

QUADRE DE PREUS 1
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________
E17CI020

m

Derivación individual 3x10 mm2 cobre, monofásica

E17CI030

m

Derivación individual 3x16 mm2 cobre, monofásica

Base de enchufe de superficie en garaje

E17MJA_02 u

Base de enchufe tipo industrial de 32 A

E17BAM010 u

Caja general de protección y contador de medida monofásico

m

E17BCT010 u

E17BAP030 u

E17BCV030 u

17,82

DISSET EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

22,56

VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E17MJC090 u

E17CI060

QUINZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

33,99

TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

31,42

TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

191,58

CENT NORANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

Derivación individual 5x10 mm2 cobre, trifásico

VINT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

Módulo para contador trifásico

DOS-CENTS DISSET EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS

Caja general protección 160 A trifásica

CENT NORANTA-SIS EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS

Módulo interruptor de 160 A para centralización de contadores

20,29

217,33

196,73

238,96

DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS
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CAPITOL E17.02 ELECTRICITAT I DOMÒTICA
E17MJC110 u

Registro de toma o base acceso terminal (BAT) TV/ FM-SAT

E17BAM_01 u

Gastos tramitación contratación suministro eléctrico

E17MSC010 u

Punto de luz sencillo, tubo PVC y conducto cobre

E17MSC020 u

Punto de luz conmutado sencillo, tubo PVC y conductor cobre

E17MSC050 u

Punto de luz doble conmutado, tubo PVC y conductor cobre

E17MSC060 u

Pulsador timbre, tubo PVC y conductor cobre

E17MSB090 u

Base de enchufe con toma tierra 10/16 A

E17MJA_01 u

Base de enchufe con toma tierra 25 A

E17BD100

Toma tierra equipotencial para baños

u

E17CBL060 u

Caja ICP para interior de oficina

E17CC010

m

Circuito alumbrado monofásico

E17CC020

m

Circuito monofásico para usos varios

E17CBL030 u

31,21

TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

VINT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

20,60

29,87

40,58

QUARANTA EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

68,08

SEIXANTA-VUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS

CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET
CÈNTIMS

53,77

33,48

TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

31,42

TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

31,21

TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

SET EUROS amb DINOU CÈNTIMS

SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Cuadro de distribución en oficina

SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb
TRENTA-CINC CÈNTIMS

E17CC050

m

Circuito monofásico para caldera o calentador

E17CL030

m

Línea repartidora 2x16 mm2 de cobre aislada, grapeada pared

DOTZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

9,91

7,19

7,89

767,35

12,88

38,42

TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

E17CI010

m

Derivación individual 3x6 mm2 cobre, monofásica

15,76
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E17CI020

m

Derivación individual 3x10 mm2 cobre, monofásica

E17CI030

m

Derivación individual 3x16 mm2 cobre, monofásica

Base de enchufe de superficie en garaje

E17MJA_02 u

Base de enchufe tipo industrial de 32 A

E17BAM010 u

Caja general de protección y contador de medida monofásico

m

E17BCT010 u

E17BAP030 u

E17BCV030 u

17,82

DISSET EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

22,56

VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E17MJC090 u

E17CI060

QUINZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

33,99

TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

31,42

TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

191,58

CENT NORANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

Derivación individual 5x10 mm2 cobre, trifásico

VINT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

Módulo para contador trifásico

DOS-CENTS DISSET EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS

Caja general protección 160 A trifásica

CENT NORANTA-SIS EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS

Módulo interruptor de 160 A para centralización de contadores

20,29

217,33

196,73

238,96

DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS
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CAPITOL E17.03 ELECTRICITAT I DOMÒTICA
E17MJC110 u

Registro de toma o base acceso terminal (BAT) TV/ FM-SAT

E17BAM_01 u

Gastos tramitación contratación suministro eléctrico

E17MSC010 u

Punto de luz sencillo, tubo PVC y conducto cobre

E17MSC020 u

Punto de luz conmutado sencillo, tubo PVC y conductor cobre

E17MSC050 u

Punto de luz doble conmutado, tubo PVC y conductor cobre

E17MSC060 u

Pulsador timbre, tubo PVC y conductor cobre

E17MSB090 u

Base de enchufe con toma tierra 10/16 A

E17MJA_01 u

Base de enchufe con toma tierra 25 A

E17BD100

Toma tierra equipotencial para baños

u

E17CBL060 u

Caja ICP para interior de oficina

E17CC010

m

Circuito alumbrado monofásico

E17CC020

m

Circuito monofásico para usos varios

E17CBL030 u

31,21

TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

VINT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

20,60

29,87

40,58

QUARANTA EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

68,08

SEIXANTA-VUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS

CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET
CÈNTIMS

53,77

33,48

TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

31,42

TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

31,21

TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

SET EUROS amb DINOU CÈNTIMS

SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Cuadro de distribución en oficina

SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb
TRENTA-CINC CÈNTIMS

E17CC050

m

Circuito monofásico para caldera o calentador

E17CL030

m

Línea repartidora 2x16 mm2 de cobre aislada, grapeada pared

DOTZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

9,91

7,19

7,89

767,35

12,88

38,42

TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

E17CI010

m

Derivación individual 3x6 mm2 cobre, monofásica

15,76
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E17CI020

m

Derivación individual 3x10 mm2 cobre, monofásica

E17CI030

m

Derivación individual 3x16 mm2 cobre, monofásica

Base de enchufe de superficie en garaje

E17MJA_02 u

Base de enchufe tipo industrial de 32 A

E17BAM010 u

Caja general de protección y contador de medida monofásico

m

E17BCT010 u

E17BAP030 u

E17BCV030 u

17,82

DISSET EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

22,56

VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E17MJC090 u

E17CI060

QUINZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

33,99

TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

31,42

TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

191,58

CENT NORANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

Derivación individual 5x10 mm2 cobre, trifásico

VINT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

Módulo para contador trifásico

DOS-CENTS DISSET EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS

Caja general protección 160 A trifásica

CENT NORANTA-SIS EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS

Módulo interruptor de 160 A para centralización de contadores

20,29

217,33

196,73

238,96

DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS
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CAPITOL E18 IL·LUMINACIÓ
E18IMA110 u

E18IDP010

E18IDE110

E18IEB020

E18IN010

u

u

u

u

E18GLC010 u

Luminaria empotrada 2*36 W con difusor lacado

125,66

CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

Foco directo o carril de 60 - 120 W

63,24

SEIXANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

Foco empotrado doWnlight de 18 W

49,65

QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

Luminaria estanca fluorescente tipo industrial

QUARANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

Luminaria de descarga tipo industrial

Luminaria de emergencia autónoma de 45 lúmenes

42,85

214,24

DOS-CENTS CATORZE EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL E18.02 IL·LUMINACIÓ
E18IMA110 u

E18IDP010

E18IDE110

E18IEB020

E18IN010

u

u

u

u

E18GLC010 u

Luminaria empotrada 2*36 W con difusor lacado

125,66

CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

Foco directo o carril de 60 - 120 W

63,24

SEIXANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

Foco empotrado doWnlight de 18 W

49,65

QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

Luminaria estanca fluorescente tipo industrial

QUARANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

Luminaria de descarga tipo industrial

Luminaria de emergencia autónoma de 45 lúmenes

42,85

214,24

DOS-CENTS CATORZE EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL E18.03 IL·LUMINACIÓ
E18IMA110 u

E18IDP010

E18IDE110

E18IEB020

E18IN010

u

u

u

u

E18GLC010 u

Luminaria empotrada 2*36 W con difusor lacado

125,66

CENT VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

Foco directo o carril de 60 - 120 W

63,24

SEIXANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

Foco empotrado doWnlight de 18 W

49,65

QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

Luminaria estanca fluorescente tipo industrial

QUARANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

Luminaria de descarga tipo industrial

Luminaria de emergencia autónoma de 45 lúmenes

42,85

214,24

DOS-CENTS CATORZE EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL E19 TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICA
IAF020

Ut

Punt d'interconnexió de cables de parells trenats, per a xarxa de
distribució de 50 parells, format per un registre principal me

255,00

Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de
cables de parells trenats, per a xarxa de distribució de 50
parells, format per un registre principal metàl·lic de
450x450x120 mm proveït de 13 connectors tipus RJ45 i 1
panell amb capacitat per a 24 connectors. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del panell.
Col·locació dels connectors. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

IAF070

m

DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS

Cable de 25 parells (25x2x0,50 mm), categoria 3, amb beina exterior
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosi

10,01

Subministrament i instal·lació de cable de 25 parells
(25x2x0,50 mm), categoria 3, amb conductor unifilar de coure,
aïllament de polietilè, pantalla de cinta d'alumini amb fil de
drenatge i beina exterior lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius de 10,7 mm de diàmetre
de color verd. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

IAF075

Ut

DEU EUROS amb UN CÈNTIMS

Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector
femella tipus RJ45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de super

16,67

Subministrament i instal·lació de roseta de terminació de
xarxa de dispersió formada per connector femella tipus RJ45
de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de
47x64,5x25,2 mm, color blanc. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Col·locació de la roseta. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

SETZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

ILP010

m

Canalització principal fix en superfície formada per 5 tubs de PVC
rígid de 50 mm de diàmetre, en edificació de 10 PAU.
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Subministrament i instal·lació de canalització principal fix en
superfície, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM
superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en
edificació de 10 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de
parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de
fibra òptica, 1 reserva) de PVC rígid de 50 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 1250 N, resistència al
impacte 2 joules, amb IP 547. Inclús p/p d'accessoris,
elements de subjecció i fil guia. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació dels
tubs. Col·locació del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

ILP011

Ut

TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Pericó de registre secundari en canalització principal soterrada de
400x400x400 mm.

119,19

Subministrament i instal·lació d'arqueta de registre secundari
en canalització principal soterrada de 400x400x400 mm de
dimensions interiors, dotada de ganxos per tracció i equipada
de bastiment i tapa metàl·lics, col·locada sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p
d'abocament i compactació del formigó per a la formació de
solera, capaigual de conductes, connexions i acabaments.
Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert
perimetral posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades.
Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació
d'accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

CENT DINOU EUROS amb DINOU CÈNTIMS

ILR030

Ut

Equipament complert per RITU, fins a 10 PAU, en armari de
200x100x50 cm.

Instal·lació d'equipament complert per RITU, recinte únic
d'instal·lacions de telecomunicacions, de fins a 10 punts
d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm, compost de:
quadre de protecció superficial amb un grau de protecció
mínim IP 4X + IK 05 i amb regleter per la connexió del cable
de connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic
de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca,
intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la
intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la
seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor
diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima
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230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A,
intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 3 interruptors
automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió
nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A
per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de presa
de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de
l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor
unipolar i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de
capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub
protector Aiscan-C "AISCAN"; connexió a terra formada per un
anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la
connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el sostre amb
portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa
d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos
canalitzacions fixes en superfície de 10 m des de la
centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de
PVC rígid, Aiscan-BNE "AISCAN", per a la seva utilització per a
possibles companyies operadores de serveis de
telecomunicació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de canalitzacions i accessoris. Pas de tubs
de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments.
Muntatge dels components. Execució del circuit de terra.
Estesa de cables. Acoblament en interior de caixes.
Connexionat dels conductors. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb
SETANTA-VUIT CÈNTIMS

CAPITOL E20 LAMPISTERIA
1J41A000

u

Instal.lació lampisteria 1pis 100m2

764,75

Instal.lació de lampisteria interior d'un pis de 100 m2 de
superfície
SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb
SETANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL E20.03 LAMPISTERIA
ENX12225

u

Grup pressió membr. <=3m3/h,4bar-3bar,trif.,munt.s/bancad.

371,84

Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3
m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3
bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada
TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

130

QUADRE DE PREUS 1
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E21 APARELLS SANITARIS
EJ13B212

u

Lavabo porcel. A45-60cm,blanc,t2,col.mural

39,67

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60
cm, de color blanc, tipus 2, col.locat amb suports murals
EJ14BB12

u

TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

Inodor porcel.horitz.,cist.,blanc,t2,col.

227,63

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col.locat amb
fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació
DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS
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CAPITOL E22 CALEFACCIÓ I A.C.S.
ICB006

Ut

Captador solar tèrmic complet, partit, per a instal·lació individual, per
a col·locació sobre coberta inclinada, compost per: un

2.803,37

Subministrament i instal·lació de captador solar tèrmic
complet, partit, per a instal·lació individual, per a col·locació
sobre coberta inclinada, format per: un panell de
1160x1930x90 mm, superfície útil total 2,02 m², rendiment
òptic: 0,819 i coeficient de pèrdues primari 4,227 W/m²K,
segons UNE-EN 12975-2; superfície absorbent i conductes
de coure; coberta protectora de vidre de 4 mm d'espessor;
dipòsit de 200 l, amb un serpentí; grup de bombament
individual amb vas d'expansió de 18 l i vas preexpansió;
centraleta solar tèrmica programable; kit de muntatge per a
un panell sobre coberta inclinada; doble te sonda-purgador i
purgador automàtic d'aire, inclús líquid de reblert per a
captador solar tèrmic. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del conjunt. Col·locació de l'estructura de
suport. Col·locació i fixació dels panells sobre l'estructura
suport. Col·locació del sistema d'acumulació solar.
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. Ompliment
del circuit.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

DOS MIL VUIT-CENTS TRES EUROS amb TRENTA-SET
CÈNTIMS
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CAPITOL E26 PROTECCIÓ
EM31281J

u

Extintor manual pols seca poliv.,12kg,pressió incorpo.,pintat,su

55,46

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

EM133067

u

Sirena electrònica,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

CINQUANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

36,67

Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu
amb so bitònic, muntada a l'interior
EM141002

u

Polsador alarma+interruptor man.,prot.vidr.,munt.superf.

TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

16,98

Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual,
protegit amb vidre, muntat superficialment
EMD31137

u

Centr.antirob.circuits,alarma,memoria,clau,munt.int.

SETZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un
circuit de retard, un circuit de protecció, alarma acústica,
memòria d'alarma i pany amb clau, muntada a l'interior
CENT TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS
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CAPITOL E26.02 PROTECCIÓ
EM31281J

u

Extintor manual pols seca poliv.,12kg,pressió incorpo.,pintat,su

55,46

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

EM133067

u

Sirena electrònica,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

CINQUANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

36,67

Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu
amb so bitònic, muntada a l'interior
EM141002

u

Polsador alarma+interruptor man.,prot.vidr.,munt.superf.

TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual,
protegit amb vidre, muntat superficialment
SETZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL E26.03 PROTECCIÓ
EM31281J

u

Extintor manual pols seca poliv.,12kg,pressió incorpo.,pintat,su

55,46

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

EM133067

u

Sirena electrònica,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

CINQUANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

36,67

Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu
amb so bitònic, muntada a l'interior
EM141002

u

Polsador alarma+interruptor man.,prot.vidr.,munt.superf.

TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

16,98

Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual,
protegit amb vidre, muntat superficialment
ENXA6425

u

SETZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Grup pressió incendis 50m3/h,5bar-6bar,1 bomb.serv.+1 bomb.jocke

3.811,02

Grup de pressió per a instal.lacions contra incendis de cabal
50 m3/h, com a màxim, pressió mínima de 5 bar i màxima 6
bar amb 1 bomba de servei i 1 bomba jockey i muntat sobre
bancada
TRES MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS amb DOS
CÈNTIMS

IOB020

Ut

Dipòsit de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocament des de cami

Subministrament i instal·lació de dipòsit per reserva d'aigua
contra incendis de 250 m³ de capacitat, format per un vas
amb parets de 30 cm de gruix de formigó armat, realitzat amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu
hidròfug, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia de 50 kg/m³; cobert amb un forjat de
21 cm de cantell compost de bigueta pretensada T-18 i
revoltó de formigó, 60x20x17 cm, inclús p/p de peces
especials, amb tapa de fosa de 80x85 cm de registre, i dues
capes, en les parets del vas, d'impermeabilitzant mineral en
capa fina, color blanc, compost de ciments especials, àrids,
resines, sals actives i additius, pas de l'aigua a contrapressió
< 125 cm³/m² a les 24 hores i certificat de potabilitat,
espessor del morter 3 mm, sobre base resistent (no inclosa
en aquest preu), garantint-se les condicions de
subministrament. Inclús vàlvula de flotador de 2 1/2" mm de
diàmetre per a connectar amb l'escomesa de la xarxa de
distribució d'aigua per a proveïment dels equips d'extinció
d'incendis interruptors de nivell, vàlvula de bola de 50 mm de
diàmetre per a buidatge i vàlvula de tall de papallona de 2 1/2"
de diàmetre per a connectar al grup de pressió, p/p de
bastimentada, muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat a dues cares amb panells metàl·lics modulars,
unions, suports, colzes, maneguets, tes, peces especials i
accessoris. Totalment muntat, connexionat i provat per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves
de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i
accessoris. Replanteig del sistema d'encofrat. Col·locació de
l'armadura del vas amb separadors homologats. Col·locació
d'elements per a pas d'instal·lacions. Muntatge del sistema
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d'encofrat a dues cares del vas. Abocament i compactació del
formigó. Desmuntatge de l'encofrat i curat del formigó. Neteja
de la superfície del vas. Impermeabilització del vas. Muntatge
del sistema d'encofrat del cèrcol perimetral. Col·locació i
muntatge de biguetes, revoltons, separadors, armadures i
malla electrosoldada. Abocament i compactació del formigó.
Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Comprovació
de les mesures després del desmuntatge del sistema
d'encofrat. Reparació de defectes superficials. Col·locació de
la tapa de registre. Col·locació i fixació de canonades i
accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

DOTZE MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb
SEIXANTA-SET CÈNTIMS

IOB022

m

Xarxa soterrada de distribució d'aigua per proveïment dels equips
d'extinció d'incendis, formada per canonada de polietilè (PE),

Subministrament i instal·lació de xarxa soterrada de
distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció
d'incendis, formada per canonada de polietilè (PE),
multicapa, de 90 mm de diàmetre, unió electrosoldable,
col·locada sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre
de la generatriu superior, que arrenca des de la font de
proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis.
Inclús p/p de accessoris i peces especials. Sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntada, connexionada i per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, dels
accessoris i de les peces especials. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Execució del llit de sorra per a
seient del tub. Col·locació de canonades, accessoris i peces
especials. Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
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IOB030

Ut

VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

Boca d'incendi equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superfície,
composta de: armari d'acer, acabat amb pintura color vermell i po

Subministrament i instal·lació de boca d'incendi equipada
(BIE) de 45 mm (1 1/2") de superfície, composta de: armari
d'acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color
vermell RAL 3000 i porta cega d'acer de 1,2 mm d'espessor,
acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000;
enrotlladora metàl·lica giratòria abatible 180° permetent
l'extracció de la mànega en qualsevol direcció, pintada en
vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega plana de 20 m
de longitud; llança de tres efectes (tancament, polvorització i
raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula de
tancament de seient de 45 mm (1 1/2"), de llautó, amb
manòmetre 0-16 bar, col·locada en parament. Inclús
accessoris i elements de fixació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la BIE, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències.
Fixació de l'armari al parament. Connexió a la xarxa de
distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

TRES-CENTS QUATRE EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CODI
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CAPITOL E27 PINTURES I TRACT. ESPECÍFICS
E898J140

m2

Pintat vert.cola llis,1fons+2acab.

1,88

Pintat de parament vertical, a la cola amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat
E8AB1BC0

m2

Envernissat barana/reixa,vernís sint.,1insecticida,+2acab.

UN EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

Envernissat de baranes i reixes de fusta, amb barrots a 12cm
de separació, al vernís sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat
NOU EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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9,42
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CAPITOL E27.02 PINTURES I TRACT. ESPECÍFICS
E898J140

m2

Pintat vert.cola llis,1fons+2acab.

1,88

Pintat de parament vertical, a la cola amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat
UN EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL E27.03 PINTURES I TRACT. ESPECÍFICS
GBA31110

m2

Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual

6,99

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
SIS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

140
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CAPITOL E28 ALTA TENSIÓ
AT01

m

Cable Unipolar 95 mm2 Al DHV-18/30

AT02

m

Tub 175 mm diametre interior

AT03

u

Proteccions Fusibles 10 A

AT04

u

Proteccions Relés Tèrmics 10 A

AT05

AT06

u

u

31,25

TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

8,30

VUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

Proteccions I. Seccionador 200 A

9,66

35,54

173,83

CENT SETANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

Autovàlvula parallamps 5 kA, 36 kV

94,37

NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-SET
CÈNTIMS
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CAPITOL E29 CENTRE TRANSFORMADOR
CT01

CT02

CT03

CT04

CT05

CT06

CT07

CT08

u

u

u

u

u

u

u

u

Envolvente prefabricada 4.88x2.62x3 m.

7.939,64

SET MIL NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

CELDAS A.T. Línea 400 A

DOS MIL NOU-CENTS DINOU EUROS amb
SEIXANTA-UN CÈNTIMS

CELDAS A.T. Protección con fusibles 400 A

2.919,61

5.693,40

CINC MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb
QUARANTA CÈNTIMS

Denominación CELDAS A.T. 400 A

7.758,55

SET MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

INTERCONEXIÓN CELDAS A.T. Y TRAFO Cables A.T. aisl. seco 1

EQUIPOS DE POTENCIA Trafo aisl. aceite 125 KVA

DOS-CENTS SIS EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

206,42

6.207,78

SIS MIL DOS-CENTS SET EUROS amb SETANTA-VUIT
CÈNTIMS

INTERCONEXIÓN TRAFO Y CUADROS B.T. Cables B.T. 0,6/1 kV 1 KVA

CENT CINQUANTA-UN EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

EQUIPOS DE B.T. Cuadro B.T.

CT09

u

RED DE TIERRAS Picas 14 mm f

CT10

u

RED DE TIERRAS Conductor desnudo Cu 50 mm2

CT11

u

VARIOS Equipo iluminación

CT12

u

VARIOS Equipo seguridad y maniobra

CT13

u

VARIOS Rejillas protección

SIS-CENTS DOTZE EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

151,38

612,81

24,35

VINT-I-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

13,14

TRETZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

SETANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

NORANTA-DOS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

TRES-CENTS NOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

142

76,54

92,29

309,58
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CAPITOL E30 BAIXA TENSIÓ
BT01

m

Cable Unipolar Cu 2.5 mm2 PVC 450/750 V

BT02

m

Cable Unipolar Cu 2.5 mm2 TT

BT03

m

Cable Unipolar Cu 4 mm2 PVC 450/750 V

BT04

m

Cable Unipolar Cu 4 mm2 TT

BT05

m

Cable Unipolar Cu 6 mm2 PVC 450/750 V

BT06

m

Cable Unipolar Cu 6 mm2 PVC 0.6/1 kV

BT07

m

Cable Unipolar Cu 6 mm2 TT

BT08

m

Cable Unipolar Cu 10 mm2 PVC 450/750 V

BT09

m

Cable Unipolar Cu 10 mm2 PVC 0.6/1 kV

BT10

m

Cable Unipolar Cu 10 mm2 TT

BT11

m

Cable Unipolar Cu 16 mm2 PVC 0.6/1 kV

BT12

m

Cable Unipolar Cu 16 mm2 TT

BT13

m

Cable Unipolar Cu 25 mm2 PVC 450/750 V

BT14

m

Cable Unipolar Cu 25 mm2 PVC 0.6/1 kV

BT15

m

Cable Unipolar Cu 25 mm2 TT

BT16

m

Cable Unipolar Cu 35 mm2 PVC 450/750 V

1,07

UN EUROS amb SET CÈNTIMS

UN EUROS amb SET CÈNTIMS

UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

DOS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

DOS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

DOS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

TRES EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

TRES EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

SET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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1,07

1,31

1,31

2,72

2,87

2,72

3,37

3,45

3,37

4,65

4,65

5,64

5,86

5,64

7,76
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BT17
m
Cable Unipolar Cu 35 mm2 PVC 0.6/1 kV
7,42

BT18

m

Cable Unipolar Cu 35 mm2 TT

BT19

m

Cable Unipolar Cu 50 mm2 PVC 450/750 V

BT20

m

Cable Unipolar Cu 50 mm2 PVC 0.6/1 kV

BT21

m

Cable Unipolar Cu 50 mm2 TT

BT22

m

Cable Unipolar Cu 70 mm2 PVC 450/750 V

BT23

m

Cable Unipolar Cu 95 mm2 PVC 0.6/1 kV

BT24

m

Cable Unipolar Cu 95 mm2 TT

BT25

m

Cable Unipolar Cu 150 mm2 PVC 0.6/1 kV

BT26

m

Tub Diametre 20

BT27

m

Tub Diametre 25

BT28

m

Tub Diametre 40

BT29

m

Tub Diametre 63

BT30

u

Magnetotèrmic Bipolar 16 A

BT31

u

Magnetotèrmic Tetrapolar 16 A

BT32

u

Magnetotèrmic Bipolar 20 A

SET EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

SET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

DEU EUROS amb DEU CÈNTIMS

NOU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

DEU EUROS amb DEU CÈNTIMS

TRETZE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

QUINZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

TRETZE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

VINT-I-TRES EUROS amb UN CÈNTIMS

QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS

QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

DEU EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

TRENTA-SIS EUROS amb TRES CÈNTIMS

7,76

10,10

9,25

10,10

13,86

15,51

13,86

23,01

4,10

4,58

7,32

10,45

36,03

78,24

SETANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

43,56

QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

BT33

u

Magnetotèrmic Tetrapolar 25 A

BT34

u

Magnetotèrmic Bipolar 30 A

81,76

VUITANTA-UN EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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46,27
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BT35

u

BT36

u

Magnetotèrmic Bipolar 38 A

BT37

u

Magnetotèrmic Tetrapolar 63 A

BT38

u

Interruptor Automàtic Bipolar 100 A

BT39

u

Interruptor Automàtic Tetrapolar 100 A

BT40

BT41

BT42

BT43

BT44

BT45

u

u

u

u

u

u

QUARANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Magnetotèrmic Tetrapolar 30 A

85,95

VUITANTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

NORANTA-SET EUROS amb ONZE CÈNTIMS

CENT CINQUANTA EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

97,11

150,86

113,96

CENT TRETZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

218,55

DOS-CENTS DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

Interruptor Automàtic Bipolar 160 A

248,63

DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Interruptor Automàtic Tetrapolar 160 A

TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA
CÈNTIMS

Diferencial Bipolar 25 A / 30 mA

CENT SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA
CÈNTIMS

Diferencial Tetrapolar 25 A / 30 mA

CENT SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS

Diferencial Bipolar 40 A / 30 mA

CENT QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA-NOU
CÈNTIMS

Diferencial Tetrapolar 40 A / 30 mA

339,30

167,60

171,23

147,39

227,13

DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

BT46

BT47

BT48

BT49

u

u

u

u

Diferencial Tetrapolar 63 A / 30 mA

240,61

DOS-CENTS QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS

Relé i Transformador 100 A / 30 mA

711,73

SET-CENTS ONZE EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS

Relé i Transformador 160 A / 30 mA

SET-CENTS ONZE EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS

Fusibles 315 A. Protecció Repartidora i derivació

145

711,73

73,77
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BT50

u

SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

Interruptor Automàtic Tetrapolar 400 A. Protecció Repartidora i
derivació

3.238,56

TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

146

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

QUADRE DE PREUS Nº2
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CAPITOL E01 ACTUACIONS PREVIES
E2211022

m2

Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió
Maquinaria .............................................................

1,50

_______________
Suma la partida ......................................................
1,50
Costos indirectes.................................
3,00%
0,05

E2411230

m3

TOTAL PARTIDA ..................................................

Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

_______________
1,55

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
Maquinaria .............................................................

0,75

_______________
Suma la partida ......................................................
0,75
Costos indirectes.................................
3,00%
0,02
TOTAL PARTIDA ..................................................

149

_______________
0,77
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CAPITOL E01.02 ACTUACIONS PREVIES
E2211022

m2

Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió
Maquinaria .............................................................

1,50

_______________
Suma la partida ......................................................
1,50
Costos indirectes.................................
3,00%
0,05

E2411230

m3

TOTAL PARTIDA ..................................................

Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

_______________
1,55

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
Maquinaria .............................................................

0,75

_______________
Suma la partida ......................................................
0,75
Costos indirectes.................................
3,00%
0,02
TOTAL PARTIDA ..................................................

150

_______________
0,77
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CAPITOL E01.03 ACTUACIONS PREVIES
E2211022

m2

Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió
Maquinaria .............................................................

1,50

_______________
Suma la partida ......................................................
1,50
Costos indirectes.................................
3,00%
0,05

E2411230

m3

TOTAL PARTIDA ..................................................

Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

_______________
1,55

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
Maquinaria .............................................................

0,75

_______________
Suma la partida ......................................................
0,75
Costos indirectes.................................
3,00%
0,02
TOTAL PARTIDA ..................................................

151

_______________
0,77
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CAPITOL E02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
E2411230

m3

Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
Maquinaria .............................................................

0,75

_______________
Suma la partida ......................................................
0,75
Costos indirectes.................................
3,00%
0,02
TOTAL PARTIDA ..................................................

152

_______________
0,77
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CAPITOL E02.02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
E2411230

m3

Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
Maquinaria .............................................................

0,75

_______________
Suma la partida ......................................................
0,75
Costos indirectes.................................
3,00%
0,02
TOTAL PARTIDA ..................................................

153

_______________
0,77
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CAPITOL E02.03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
E2411230

m3

Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
Maquinaria .............................................................

0,75

_______________
Suma la partida ......................................................
0,75
Costos indirectes.................................
3,00%
0,02
TOTAL PARTIDA ..................................................

154

_______________
0,77
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CAPITOL E03 XARXA DE SANEJAMENT
GD757A15

m

Claveguera form.D30cm, int.1:4+addit.plastific., solera 10cm, re

Claveguera de tub de formigó de D 30 cm, rejuntat
interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius
plastificants, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i
argollat amb formigó HM-20/P/20/I

USF010

Ut

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials.................................................................

16,93
3,13
12,70

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
32,75
0,98

TOTAL PARTIDA ..................................................
Equip de depuració de polietilè d'alta densitat format per separador
de greixos, fosa sèptica i filtre anaeròbic, fins a 10 usua

_______________
33,73

Subministrament i instal·lació d'equip de depuració de
polietilè d'alta densitat, amb capacitat per 10 usuaris,
compost de: separador de greixos per pretractament de les
aigües grises procedents del bany (banyera o dutxa, lavabo i
bidé) i de la cuina (safareig, rentadora, rentavaixelles i
aigüera); fosa sèptica amb tractament anaeròbic per digestió
mitjançant procés biològic de descomposició de la matèria
orgànica de les aigües negres procedents del vàter i filtre
amb tractament secundari anaeròbic per digestió de les
aigües residuals domèstiques negres i grises, prèviament
tractades, tot això col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix. Inclús p/p d'excavació, reblert perimetral posterior de
graves, pericons de registre, reblert amb formigó armat
HA-30/B/20/IIb+Qb els últims 20 cm fins a la superfície del
terreny, canonades, accessoris i elements de connexió.
Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Excavació de terres. Abocament de sorra en el fons de
l'excavació. Col·locació dels elements components de l'equip
sobre un llit de sorra llis i uniforme. Verificació de la seva total
horitzontalitat. Ompliment dels elements amb aigua. Reblert
amb material granular, fins el nivell de l'aigua, de l'espai
restant fins a les parets de l'excavació. Posicionament dels
pericons de registre en correspondència amb la tapa
d'inspecció. Connexió a l'instal·lació general de sanejament.
Col·locació de la malla electrosoldada. Reblert posterior del
forat fins a la superfície del terreny amb formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

155

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials.................................................................

231,53
36,69
3.658,53

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
3.926,75
117,80

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
4.044,55
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ASA010
Ut
Pericó de pas, prefabricada de formigó, registrable, de dimensions
interiors 60x60x60 cm, incloent l'excavació mecànica i el reb

Subministrament i muntatge d'arqueta de pas soterrada,
prefabricat de formigó armat de dimensions interiors
60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats
de formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors
mefítics. Inclús excavació mecànica i reblert de l'extradós amb
material de grava ciment, connexions de conduccions i
acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans
mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Formació de
forats per connexionat de tubs. Acoblament i rejuntat dels
col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i
retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials.................................................................

34,57
3,98
123,01

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
161,56
4,85

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
166,41

CAPITOL E04 FONAMENTACIONS
E2222422

m3

Excavació rasa/pou h<=2.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

E2414235

m3

Transport terres aboc.,càrrega mec.,camió 7t,rec.2-5km

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................

0,54
4,02

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
4,56
0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
4,70

Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7
t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Maquinaria .............................................................

2,51

_______________
Suma la partida ......................................................
2,51
3,00%
0,08
Costos indirectes.................................
_______________
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QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2,59
E3Z112Q1 m2
Capa neteja+anivell. G=10cm, HM-20/P/40/Icamió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió

CSZ015

m³

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

3,23
4,78

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
8,01
0,24

TOTAL PARTIDA ..................................................
Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-30/B/40/I+H fabricat en central i abocament des de camió.

_______________
8,25

Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa,
realitzada amb formigó HM-30/B/40/I+H fabricat en central i
abocament des de camió.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

CSZ010

m³

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

15,42
79,99

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
95,41
2,86

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
98,27

Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i

Formació de sabata de fonamentació de formigó armat,
realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús p/p de
separadors, i armadures d'espera del pilar.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.

Ma d'obra ...............................................................
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16,53

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________
Materials.................................................................
133,72
Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

EMM010

kg

TOTAL PARTIDA ..................................................
Elements metàl·lics d'unió i suport, per a estructures de fusta, d'acer
amb protecció Fe/Zn 25c enfront de la corrosió, col·loca

_______________
150,25
4,51
_______________
154,76

Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i
suport, per a estructures de fusta, d'acer amb protecció Fe/Zn
25c enfront de la corrosió, en perfils laminats de diferents
sèries (circulars, quadrats, rectangulars, hexagonals i
planxes), treballats en taller i col·locats en obra.
Inclou: Col·locació i fixació provisional dels elements d'unió.
Aplomat i anivellació. Reglatges de les peces i ajustament
definitiu de les unions entre els diferents components de
l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes
obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el
pes de les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

2,12
4,08

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
6,20
0,19

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
6,39

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E04.02 FONAMENTACIONS
E2222422

m3

Excavació rasa/pou h<=2.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

E2414235

m3

Transport terres aboc.,càrrega mec.,camió 7t,rec.2-5km

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................

0,54
4,02

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
4,56
0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
4,70

Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7
t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Maquinaria .............................................................

2,51

_______________
Suma la partida ......................................................
2,51
Costos indirectes.................................
3,00%
0,08

E3Z112Q1

m2

TOTAL PARTIDA ..................................................

Capa neteja+anivell. G=10cm, HM-20/P/40/Icamió

_______________
2,59

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió

CSZ015

m³

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

3,23
4,78

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
8,01
0,24

TOTAL PARTIDA ..................................................
Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-30/B/40/I+H fabricat en central i abocament des de camió.

_______________
8,25

Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa,
realitzada amb formigó HM-30/B/40/I+H fabricat en central i
abocament des de camió.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

15,42
79,99

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
95,41
2,86

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
98,27

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________
EMM010
kg
Elements metàl·lics d'unió i suport, per a estructures de fusta, d'acer
amb protecció Fe/Zn 25c enfront de la corrosió, col·loca

Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i
suport, per a estructures de fusta, d'acer amb protecció Fe/Zn
25c enfront de la corrosió, en perfils laminats de diferents
sèries (circulars, quadrats, rectangulars, hexagonals i
planxes), treballats en taller i col·locats en obra.
Inclou: Col·locació i fixació provisional dels elements d'unió.
Aplomat i anivellació. Reglatges de les peces i ajustament
definitiu de les unions entre els diferents components de
l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes
obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el
pes de les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

2,12
4,08

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
6,20
0,19

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
6,39

CAPITOL E04.03 FONAMENTACIONS
E2222422

m3

Excavació rasa/pou h<=2.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

E2414235

m3

Transport terres aboc.,càrrega mec.,camió 7t,rec.2-5km

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................

0,54
4,02

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
4,56
0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
4,70

Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7
t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Maquinaria .............................................................

2,51

_______________
Suma la partida ......................................................
2,51
Costos indirectes.................................
3,00%
0,08

E3Z112Q1

m2

TOTAL PARTIDA ..................................................

Capa neteja+anivell. G=10cm, HM-20/P/40/Icamió

_______________
2,59

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

3,23
4,78

Suma la partida ......................................................

_______________
8,01

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________
Costos indirectes.................................
3,00%
0,24

CSZ010

m³

TOTAL PARTIDA ..................................................
Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i

_______________
8,25

Formació de sabata de fonamentació de formigó armat,
realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús p/p de
separadors, i armadures d'espera del pilar.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

16,53
133,72

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
150,25
4,51

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
154,76

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E05 ESTRUCTURES
EMS110

m³

Pilar de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm
d'espessor de les làmines i secció constant, de 100x20 cm de secció i

Subministrament i col·locació de pilar de fusta laminada
encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 100x20 cm de secció i fins a 15
m de longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent
GL-24 h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció
davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de
penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca)
segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalladures per el seu
correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements
de lligat i reforç. Treballat en taller i col·locat en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport
dels pilars. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Comprovació final de
l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons
documentació gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors
dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin
seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els
lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, recolzant-se en
les majors dimensions transversals per a aquelles peces
que no tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent
en la longitud els acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

EMV110

m³

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

337,83
1.800,22

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
2.138,05
64,14

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
2.202,19

Biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm
d'espessor de les làmines i secció constant, de 20x100 cm de secció i f

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada
encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 20x100 cm de secció i fins a 15
m de longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent
GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció
davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de
penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca)
segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el seu
correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements
de lligat i reforç. Treballada en taller i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de
les bigues. Col·locació i fixació provisional de la biga.
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QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Comprovació
final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons
documentació gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors
dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin
seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els
lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, recolzant-se en
les majors dimensions transversals per a aquelles peces
que no tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent
en la longitud els acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

EMV010

m³

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials.................................................................

253,37
202,19
926,77

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
1.382,33
41,47

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
1.423,80

Biga de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), de 10x10 a
15x30 cm de secció i fins a 6 m de longitud, qualitat estru

Subministrament i col·locació de biga de fusta serrada de pi
silvestre (Pinus sylvestris), acabat raspallat, de 10x10 a 15x30
cm de secció i fins a 6 m de longitud, per aplicacions
estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 56544,
classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912 i
protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la
classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de
l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el
seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels
elements de lligat i reforç. Treballada en taller i col·locada en
obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de
les bigues. Col·locació i fixació provisional de la biga.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Comprovació
final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons
documentació gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors
dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin
seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els
lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, recolzant-se en
les majors dimensions transversals per a aquelles peces
que no tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent
en la longitud els acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.
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QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________
Ma d'obra ...............................................................
337,83
Materials.................................................................
373,15
Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

EMT010

m²

TOTAL PARTIDA ..................................................
Forjat de tauler estructural de fusta per a ús en ambient sec, KLH de
9000x2400 mm i 90 mm de gruix, encadellat e

_______________
710,98
21,33
_______________
732,31

Subministrament i col·locació de sostre estructural en
formació de forjat format per tauler KLH 90mm totalment
executat i nivellat. Solidaritzat a estructura de fusta de cada
planta mitjançant tirafons tot-rosca. Inclús p/p de talls i reforç
de cantells amb cargols.
Inclou: Replanteig de les peces. Clavat de les peces de
suport base.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

E45217G3

m3

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

6,78
139,70

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
146,48
4,39

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
150,87

Formigó p/mur, HA-25/P/20/I, cubilot

Formigó per a mur, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

17,63
50,80

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
68,43
2,05

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
70,48

CAPITOL E05.02 ESTRUCTURES
EMS110

m³

Pilar de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm
d'espessor de les làmines i secció constant, de 100x20 cm de secció i

Subministrament i col·locació de pilar de fusta laminada
encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 100x20 cm de secció i fins a 15
m de longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent
GL-24 h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció
davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de
penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca)
segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalladures per el seu
correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements
de lligat i reforç. Treballat en taller i col·locat en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport
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QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

dels pilars. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Comprovació final de
l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons
documentació gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors
dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin
seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els
lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, recolzant-se en
les majors dimensions transversals per a aquelles peces
que no tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent
en la longitud els acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

EMV110

m³

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

337,83
1.800,22

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
2.138,05
64,14

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
2.202,19

Biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm
d'espessor de les làmines i secció constant, de 20x100 cm de secció i f

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada
encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 20x100 cm de secció i fins a 15
m de longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent
GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció
davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de
penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca)
segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el seu
correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements
de lligat i reforç. Treballada en taller i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de
les bigues. Col·locació i fixació provisional de la biga.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Comprovació
final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons
documentació gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors
dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin
seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els
lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, recolzant-se en
les majors dimensions transversals per a aquelles peces
que no tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent
en la longitud els acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.
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QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________
Ma d'obra ...............................................................
253,37
Maquinaria .............................................................
202,19
Materials.................................................................
926,77

EMV010

m³

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
1.382,33
41,47

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
1.423,80

Biga de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), de 10x10 a
15x30 cm de secció i fins a 6 m de longitud, qualitat estru

Subministrament i col·locació de biga de fusta serrada de pi
silvestre (Pinus sylvestris), acabat raspallat, de 10x10 a 15x30
cm de secció i fins a 6 m de longitud, per aplicacions
estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 56544,
classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912 i
protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la
classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de
l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el
seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels
elements de lligat i reforç. Treballada en taller i col·locada en
obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de
les bigues. Col·locació i fixació provisional de la biga.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Comprovació
final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons
documentació gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors
dimensions transversals per aquelles peces que no tinguin
seccions rectangulars o quadrades, i la longitud incloent els
lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, recolzant-se en
les majors dimensions transversals per a aquelles peces
que no tinguin escairades rectangulars o quadrades, incloent
en la longitud els acords. Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

337,83
373,15

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
710,98
21,33

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
732,31

CAPITOL E07 TANCAMENTS I DIVISIONS
FLM010

m²

Tancament de façana format per panell sandvitx aïllant per a façanes,
de 35 mm de espessor i 600 mm d'ample, format per dos par

Subministrament i muntatge de tancament de façana amb
panell sandvitx aïllant per a façanes, de 35 mm de espessor i
600 mm d'ample, format per dos paraments de tauler
aglomerat hidròfug de 19 mm exterior, un nucli aïllant de
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CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³ i un tauler de 12 mm
de partículea orientades OSB, amb junta dissenyada per a
fixació amb cargols
, acabats i accessoris. Inclús replanteig, p/p de minves,
acabaments, tapajuntes i accessoris de fixació i estanquitat.
Totalment muntat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada
inferior de la façana. Col·locació de juntes. Col·locació i
fixació del primer panell. Col·locació i fixació de la resta de
panells, segons l'ordre indicat. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades
ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m².

E631124A

m2

Aplacat fibrocim.perf.onda petita,l=2-2.5m,fix.mecàniques

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

11,73
25,67

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
37,40
1,12

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
38,52

Tancament de plaques rectes de fibrociment gris de perfil
amb onda petita, de més de 2 fins a 2.5 m de llargària,
col.locades amb fixacions mecàniques

FLM01001

m²

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

8,94
7,18

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
16,14
0,48

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
16,62

Divisió interior formada per panell sandvitx aïllant per a divisions
interiors de 35 mm de espessor i 600 mm d'ample,

Subministrament i muntatge de tancament de divisions
interiors amb panell sandvitx aïllant per a façanes, de 35 mm
de espessor i 600 mm d'ample, format per dos paraments de
tauler de 12 mm de partícules orientades OSB, un nucli aïllant
de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³ i un tauler de 12
mm de partículea orientades OSB, amb junta dissenyada per
a fixació amb cargols, acabats i accessoris. Inclús replanteig,
p/p de minves, acabaments, tapajuntes i accessoris de
fixació i estanquitat. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada
inferior de la façana. Col·locació de juntes. Col·locació i
fixació del primer panell. Col·locació i fixació de la resta de
panells, segons l'ordre indicat. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades
ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense
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duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m².

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

11,73
25,67

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
37,40
1,12

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
38,52

CAPITOL E07.02 TANCAMENTS I DIVISIONS
FLM010

m²

Tancament de façana format per panell sandvitx aïllant per a façanes,
de 35 mm de espessor i 600 mm d'ample, format per dos par

Subministrament i muntatge de tancament de façana amb
panell sandvitx aïllant per a façanes, de 35 mm de espessor i
600 mm d'ample, format per dos paraments de tauler
aglomerat hidròfug de 19 mm exterior, un nucli aïllant de
poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³ i un tauler de 12 mm
de partículea orientades OSB, amb junta dissenyada per a
fixació amb cargols
, acabats i accessoris. Inclús replanteig, p/p de minves,
acabaments, tapajuntes i accessoris de fixació i estanquitat.
Totalment muntat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada
inferior de la façana. Col·locació de juntes. Col·locació i
fixació del primer panell. Col·locació i fixació de la resta de
panells, segons l'ordre indicat. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades
ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m².

E631124A

m2

Aplacat fibrocim.perf.onda petita,l=2-2.5m,fix.mecàniques

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

11,73
25,67

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
37,40
1,12

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
38,52

Tancament de plaques rectes de fibrociment gris de perfil
amb onda petita, de més de 2 fins a 2.5 m de llargària,
col.locades amb fixacions mecàniques
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

8,94
7,18

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
16,14
0,48

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
16,62
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CAPITOL E08 REVESTIMENTS I FALSOS SOSTRES
E843ABBA

m2

Cel ras fib.vegetal,120x60cm,entram.ocult,barra roscada

Cel ras de plaques de fibres vegetals de de cara
vista,fonoabsorbents, de 120x60 cm, sistema desmuntable
amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra
roscada
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

5,93
24,99

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
30,93
0,93

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
31,86

QUADRE DE PREUS 2
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CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E09 COBERTES
QTP010

m²

Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 60%, composta de:
formació de pendents: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara s

Formació de coberta inclinada amb un pendent mig de el
60%, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE
PENDENTS: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara
superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 19 mm
d'espessor, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 40
mm d'espessor i cara inferior de tauler OSB de flocs
orientats, sobre entramat estructural (no inclòs en aquest
preu); IMPERMEABILITZACIÓ: membrana difusora de vapor,
formada per dues capes de feltre de polipropilè que
recobreixen un film interior, fixada mecànicament;
COBERTURA: pissarra per ensostrar en peces en forma de
rombe, 35x35 cm, de segona qualitat, gruix 5 a 7 mm,
col·locada formant tres gruixos (coberta terciada), i fixada
sobre llistons de fusta de pi de 42x27 mm de secció,
disposats en filades paral·leles al ràfec. Fins i tot p/p de
careners i llimes, acabaments de xapa galvanitzada de 25 cm
de desenvolupament, peces de ventilació de coberta,
goterons i peces especials per a formació de careners i
tremujals amb folrats metàl·lics i acabats de pissarra, ràfecs,
endobles i cantells lliures.
Inclou: Formació de vessants. Neteja i preparació de la
superfície sobre la que ha d'aplicar-se la membrana difusora
de vapor. Col·locació de la membrana. Situació i fixació de
l'enllistonat a intervals regulars. Fixació de les peces de
pissarra. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés
mesurada en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament
corresponent de les peces de pissarra. Incloent formació de
careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen
formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o
conductes de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud,
la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent
de les peces de pissarra. Incloent formació de careners,
tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen formació
d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb
paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de
ventilació.
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

56,04
51,05

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
107,09
3,21

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
110,30

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E09.02 COBERTES
QTP010

m²

Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 60%, composta de:
formació de pendents: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara s

Formació de coberta inclinada amb un pendent mig de el
60%, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE
PENDENTS: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara
superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 19 mm
d'espessor, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 40
mm d'espessor i cara inferior de tauler OSB de flocs
orientats, sobre entramat estructural (no inclòs en aquest
preu); IMPERMEABILITZACIÓ: membrana difusora de vapor,
formada per dues capes de feltre de polipropilè que
recobreixen un film interior, fixada mecànicament;
COBERTURA: pissarra per ensostrar en peces en forma de
rombe, 35x35 cm, de segona qualitat, gruix 5 a 7 mm,
col·locada formant tres gruixos (coberta terciada), i fixada
sobre llistons de fusta de pi de 42x27 mm de secció,
disposats en filades paral·leles al ràfec. Fins i tot p/p de
careners i llimes, acabaments de xapa galvanitzada de 25 cm
de desenvolupament, peces de ventilació de coberta,
goterons i peces especials per a formació de careners i
tremujals amb folrats metàl·lics i acabats de pissarra, ràfecs,
endobles i cantells lliures.
Inclou: Formació de vessants. Neteja i preparació de la
superfície sobre la que ha d'aplicar-se la membrana difusora
de vapor. Col·locació de la membrana. Situació i fixació de
l'enllistonat a intervals regulars. Fixació de les peces de
pissarra. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés
mesurada en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament
corresponent de les peces de pissarra. Incloent formació de
careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen
formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o
conductes de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud,
la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent
de les peces de pissarra. Incloent formació de careners,
tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen formació
d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb
paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de
ventilació.
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

56,04
51,05

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
107,09
3,21

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
110,30

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E09.03 COBERTES
QTF030

m²

Coberta inclinada de plaques asfàltiques Onducober 95 (10 ones)
"ONDULINE", de perfil ondulat i color negre, amb una pendent maj

Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de
cobertes inclinades, amb una pendent major del 10%, amb
plaques asfàltiques Onducober 95 (10 ones) "ONDULINE",
de perfil ondulat i color negre, a base de fibres minerals i
vegetals saturades amb una emulsió bituminosa a altes
temperatures, fixades mecànicament a qualsevol tipus de
corretja estructural (no inclosa en este precio). Inclús p/p de
cavalcaments, elements de fixació, accessoris, junts, acabats
perimètriques i d'altres peces del tot per a la resolució de
punts singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per faldó. Tall, preparació i
col·locació de les plaques. Execució de juntes i perímetre.
Fixación mecànic de les plaques. Resolució de punts
singulars amb peces de rematada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud,
la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

4,79
8,59

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
13,38
0,40

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
13,78
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PREU
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CAPITOL E11 PAVIMENTS
E9G2464C

m3

Paviment form.HM-25/P/10/I+E,camió,vibr.mecànic,remol.mecànic+4k

Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4
kg/m2 de pols de quars de color

E9DC225V

m2

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials.................................................................

6,38
2,90
85,61

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
94,89
2,85

TOTAL PARTIDA ..................................................
Paviment gres porcel.premsat s/esmalt.t2,76-115u/m2,col.mort.adh

_______________
97,74

Paviment de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar de forma rectangular, tipus 2, de 76 a 115
peces/m2, col.locat a l'estesa amb morter adhesiu

E9232B91

m2

subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

12,59
13,88

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
26,44
0,79

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
27,23

subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

E9GZAA81

m

Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials.................................................................

2,06
0,49
3,08

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
5,63
0,17

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
5,80

Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de
PVC de 8 cm d'alçaria, col·locat amb el mateix formigó

RSG010

m²

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

1,56
2,26

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
3,82
0,11

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
3,93

Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 2/0/H/-, de 25x25 cm, 8
€/m², rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a

Subministrament i execució de paviment mitjançant el
mètode de col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de
gres rústic, 2/0/H/- (paviments per a trànsit per els vianants
lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; higiènic,
tipus H/-), de 25x25 cm, 8 €/m²; rebudes amb adhesiu de
ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap
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característica addicional, color blanc i rejuntades amb morter
de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i
absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15
mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús p/p de
neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments,
talls, creuetes de PVC, formació de juntes perimetrals
contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb
parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas,
junts de partició i junts estructurals existents en el suport,
eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del
paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició
de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les creuetes. Col·locació de les rajoles a
punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura
segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que
en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

19,31
10,51

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
29,82
0,89

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
30,71

CAPITOL E11.02 PAVIMENTS
E9G2464C

m3

Paviment form.HM-25/P/10/I+E,camió,vibr.mecànic,remol.mecànic+4k

Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4
kg/m2 de pols de quars de color

E9232B91

m2

subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials.................................................................

6,38
2,90
85,61

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
94,89
2,85

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
97,74

subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
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Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials.................................................................

2,06
0,49
3,08

Suma la partida ......................................................

_______________
5,63
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Costos indirectes.................................
3,00%
0,17

E9GZAA81

m

Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
5,80

Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de
PVC de 8 cm d'alçaria, col·locat amb el mateix formigó
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

1,56
2,26

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
3,82
0,11

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
3,93

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E11.03 PAVIMENTS
UFR010.01

m²

Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1,
compost per: capa de 16 cm d'espessor de formigó HF-4,0, resis

Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada
E1, compost per: capa de 16 cm d'espessor de formigó
HF-4,0, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies (28 d) de 4,0
MPa, amb ciment de classe resistent 32,5 N, dosificació de
ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació ponderal
d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid
gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut <
35; juntes longitudinals amb barres d'unió d'acer B 500 S
UNE 36068, de 12 mm de diàmetre i 80 cm de longitud,
col·locades a una separació d'1 m; juntes transversals cada
3,75 m; curat amb pintura filmògena; segellat de juntes amb
cordó sintètic i massilla de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó
de ferm. Preparació de la superfície de seient per a
l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de
ferm. Transport del formigó de ferm. Col·locació dels
elements de guia i condicionament dels camins de
rodolament per a la pavimentadora. Col·locació dels
elements de les juntes del formigó de ferm. Posada en obra
del formigó de ferm. Execució de juntes en fresc en el formigó
de ferm. Finalització de la capa del formigó de ferm.
Numeració i marcat de lloses en el formigó de ferm. Curat del
formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el formigó
de ferm. Segellat de les juntes en el formigó de ferm. Tram de
prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

UFR010

m²

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials.................................................................

0,86
8,64
18,36

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
27,86
0,84

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
28,70

Ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1, compost de capa
granular de 20 cm d'espessor de barreja de riu artificial

Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada
E1, compost per: capa granular de 15 cm d'espessor de
barreja de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35,
adequada per a tràfic T41; capa de 20 cm d'espessor de
formigó HF-4,0, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies (28
d) de 4,0 MPa, amb ciment de classe resistent 32,5 N,
dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació
ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de
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l'àrid gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid
gruixut < 35; juntes longitudinals amb barres d'unió d'acer B
500 S UNE 36068, de 12 mm de diàmetre i 80 cm de
longitud, col·locades a una separació d'1 m; juntes
transversals cada 3,5 m; curat amb pintura filmògena;
segellat de juntes amb cordó sintètic i massilla de dos
components de quitrà.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball
del tot-u. Preparació de la superfície que rebrà el tot-u.
Preparació del material. Extensió del tot-u. Compactació del
tot-u. Tram de prova. Estudi i obtenció de la fórmula de treball
del formigó de ferm. Preparació de la superfície de seient per
a l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de
ferm. Transport del formigó de ferm. Col·locació dels
elements de guia i condicionament dels camins de
rodolament per a la pavimentadora. Col·locació dels
elements de les juntes del formigó de ferm. Posada en obra
del formigó de ferm. Execució de juntes en fresc en el formigó
de ferm. Finalització de la capa del formigó de ferm.
Numeració i marcat de lloses en el formigó de ferm. Curat del
formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el formigó
de ferm. Segellat de les juntes en el formigó de ferm. Tram de
prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials.................................................................

0,86
10,01
25,84

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
36,71
1,10

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
37,81

CAPITOL E12 ENRAJOLATS, APLACATS I PREFABR.
RAG012

m²

Alicatat amb rajola de València llis, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², col·locat
sobre una superfície suport de plaques de guix lamina

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de
València llis, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense requisits
addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 20x20
cm, 8 €/m², rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense
cap característica addicional, color gris. Inclús p/p de
preparació de la superfície suport de plaques de guix laminat;
replanteig, talls, cantoneres de perfil de PVC,
Schlüter-JOLLY-P W 45 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 4,5 mm
d'altura, color blanc RAL 9001, i junts; rejuntat amb beurada
de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3
mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i
neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de
nivells i disposició de rajoles. Col·locació de mestres o
regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de
juntes de moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de
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cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m².
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

15,78
11,17

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
26,95
0,81

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
27,76

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E13 FUSTERIA DE FUSTA
EAQD2275

u

Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.llises+int.fusta,70cmx200

Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

EB112C91

m

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

17,83
54,55

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
72,38
2,17

TOTAL PARTIDA ..................................................
Barana melis p/envernissar,muntants,brèndoles/12cm,h=90cm,cargol

_______________
74,55

Barana de fusta de melis per a envernissar, amb muntants, i
brèndoles a 12 cm de separació, de 90 cm d'alçària i
ancorada amb cargols

180

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

15,57
112,35

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
127,93
3,84

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
131,77

QUADRE DE PREUS 2
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CAPITOL E14 FUST. D'ALUMINI, POLIURETÀ I PVC
QLL010

m²

Llanternó a una aigua amb una llum màxima entre 3 i 8 m revestit
amb plaques alveolars de policarbonat cel·lular incolora i 6 mm

Formació de llanternó a una aigua en façana, amb perfileria
autoportant d'alumini lacat per una dimensió de llum màxima
entre 3 i 8 m revestit amb plaques alveolars de policarbonat
cel·lular incolora i 6 mm de gruix. Inclús perfileria estructural
d'alumini lacat, cargols i elements d'acabament i peces
d'ancoratge per formació de l'element portant, talls de planxa,
perfileria universal amb gomes de neoprè per tancaments,
cargols d'acer inoxidable i peces especials per la col·locació
de les plaques. Totalment terminat en condicions
d'estanquitat.
Inclou: Muntatge de l'element portant. Muntatge de l'estructura
de perfileria d'alumini. Col·locació i fixació de les plaques.
Resolució del perímetre interior i exterior del conjunt. Segellat
elàstic de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés
mesurada en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud,
la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

154,60
181,76

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
336,36
10,09

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
346,45
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CAPITOL E14.02 FUST. D'ALUMINI, POLIURETÀ I PVC
QLC010

Ut

Claraboia de cúpula practicable parabòlica monovalva, de
polimetilmetacrilat (PMMA), de base quadrada, llum de buit 140x140
cm,

Subministrament i muntatge de claraboia de cúpula
practicable parabòlica monovalva, de polimetilmetacrilat
(PMMA), de base quadrada, llum de buit 140x140 cm, inclús
sòcol de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) amb
aïllament tèrmic lateral tipus sandvitx d'espuma de poliuretà,
acabat amb gel-coat de color blanc, amb dispositiu d'obertura
automàtica mitjançant fusible tèrmic, per a evacuació de
fums; fixació estanca de cúpula a sòcol amb cargols i
col·locació de caputxons protectors i de sòcol a coberta
mitjançant tirafons o claus d'acer inoxidable.
Inclou: Fixació del sòcol al forat deixat en el sostre. Protecció i
impermeabilització rematant el sòcol. Col·locació i fixació de
la cúpula sobre el sòcol. Col·locació dels elements
d'estanquitat del junt sòcol-cúpula. Col·locació dels elements
de protecció i estanquitat de les fixacions. Col·locació dels
mecanismes d'obertura.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

182

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

115,99
859,43

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
975,42
29,26

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
1.004,68
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CAPITOL E15 SERRALLERIA
EANA5185

u

Bast.3/4 porta fusta,p/llum bast.80cmx200cm

Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum
de bastiment de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
Materials.................................................................

25,42

_______________
Suma la partida ......................................................
25,42
Costos indirectes.................................
3,00%
0,76

EARC1101

m2

Porta extensible,acer galv.,sobre guia inf.,anc.mort.1:4

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
26,18

Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer
galvanitzat, corredissa sobre una guia inferior i conduïda per
una guia superior, amb pany, ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

183

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

14,82
56,72

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
71,55
2,15

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
73,70

QUADRE DE PREUS 2
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CAPITOL E15.02 SERRALLERIA
EARC1101

m2

Porta extensible,acer galv.,sobre guia inf.,anc.mort.1:4

Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer
galvanitzat, corredissa sobre una guia inferior i conduïda per
una guia superior, amb pany, ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

184

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

14,82
56,72

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
71,55
2,15

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
73,70

QUADRE DE PREUS 2
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CAPITOL E15.03 SERRALLERIA
FDR010

m²

Reixa metàl·lica composada per bastidor de tub quadrat de perfil buit
d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm, barrots horitzonta

Reixa metàl·lica composada per bastidor de tub quadrat de
perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm, barrots
horitzontals de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred
de 20x20x1,5 mm i barrots verticals de tub quadrat de perfil
buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm. Tot allò amb
tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral
amb un espessor mig de recobriment de 20 micres Inclús p/p
de garres d'ancoratge. Elaboració en taller i fixació mitjançant
rebut en obra de fàbrica amb morter de ciment M-5 i
ajustament final en obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació
de la reixa. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions del
bastidor als paraments. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions
del buit, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

39,90
10,32

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
50,22
1,51

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
51,73
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CAPITOL E16 VIDRES I TRASLÚCIDS
E16ECA110 m2

Acristalamiento doble exterior dos lunas 6 mm, cámara 6/8/12 mm
Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

E16ECA030 m2

EC171M23

m2

TOTAL PARTIDA ..................................................
Acristalamiento doble exterior dos lunas 4 mm, cámara 6/8/12 mm

Vidr.aïlla.2 llunes,g=6+8mm+cambra 8mm,col.llistó vidre

45,50
1,37
_______________
46,87

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

33,30
1,00

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
34,30

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 6 i 8 mm de gruix i
cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

186

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

9,38
51,64

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
61,02
1,83

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
62,85

QUADRE DE PREUS 2
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CAPITOL E17 ELECTRICITAT I DOMÒTICA
E17MJC110 u

E17BAM_01 u

E17MSC010 u

E17MSC020 u

E17MSC050 u

E17MSC060 u

E17MSB090 u

E17MJA_01 u

E17BD100

u

Registro de toma o base acceso terminal (BAT) TV/ FM-SAT

Gastos tramitación contratación suministro eléctrico

Punto de luz sencillo, tubo PVC y conducto cobre

Punto de luz conmutado sencillo, tubo PVC y conductor cobre

Punto de luz doble conmutado, tubo PVC y conductor cobre

Pulsador timbre, tubo PVC y conductor cobre

Base de enchufe con toma tierra 10/16 A

Base de enchufe con toma tierra 25 A

Toma tierra equipotencial para baños
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Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

30,30
0,91

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
31,21

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

20,00
0,60

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
20,60

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

29,00
0,87

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
29,87

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

39,40
1,18

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
40,58

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

66,10
1,98

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
68,08

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

52,20
1,57

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
53,77

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

32,50
0,98

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
33,48

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

30,50
0,92

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
31,42

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

30,30
0,91

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
31,21

QUADRE DE PREUS 2
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E17CBL060 u
Caja ICP para interior de oficina

E17CC010

E17CC020

m

m

E17CBL030 u

E17CC050

E17CL030

E17CI010

E17CI020

E17CI030

m

m

m

m

m

E17MJC090 u

Circuito alumbrado monofásico

Circuito monofásico para usos varios

Cuadro de distribución en oficina

Circuito monofásico para caldera o calentador

Línea repartidora 2x16 mm2 de cobre aislada, grapeada pared

Derivación individual 3x6 mm2 cobre, monofásica

Derivación individual 3x10 mm2 cobre, monofásica

Derivación individual 3x16 mm2 cobre, monofásica

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

9,62
0,29

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
9,91

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

6,98
0,21

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
7,19

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

7,66
0,23

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
7,89

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

745,00
22,35

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
767,35

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

12,50
0,38

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
12,88

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

37,30
1,12

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
38,42

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

15,30
0,46

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
15,76

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

17,30
0,52

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
17,82

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

21,90
0,66

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
22,56

Suma la partida ......................................................

33,00

Base de enchufe de superficie en garaje
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Costos indirectes.................................
3,00%
0,99

E17MJA_02 u

E17BAM010 u

E17CI060

m

E17BCT010 u

E17BAP030 u

E17BCV030 u

Base de enchufe tipo industrial de 32 A

Caja general de protección y contador de medida monofásico

Derivación individual 5x10 mm2 cobre, trifásico

Módulo para contador trifásico

Caja general protección 160 A trifásica

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
33,99

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

30,50
0,92

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
31,42

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

186,00
5,58

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
191,58

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

19,70
0,59

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
20,29

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

211,00
6,33

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
217,33

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

191,00
5,73

TOTAL PARTIDA ..................................................
Módulo interruptor de 160 A para centralización de contadores
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_______________
196,73

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

232,00
6,96

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
238,96
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CAPITOL E17.02 ELECTRICITAT I DOMÒTICA
E17MJC110 u

E17BAM_01 u

E17MSC010 u

E17MSC020 u

E17MSC050 u

E17MSC060 u

E17MSB090 u

E17MJA_01 u

E17BD100

u

Registro de toma o base acceso terminal (BAT) TV/ FM-SAT

Gastos tramitación contratación suministro eléctrico

Punto de luz sencillo, tubo PVC y conducto cobre

Punto de luz conmutado sencillo, tubo PVC y conductor cobre

Punto de luz doble conmutado, tubo PVC y conductor cobre

Pulsador timbre, tubo PVC y conductor cobre

Base de enchufe con toma tierra 10/16 A

Base de enchufe con toma tierra 25 A

Toma tierra equipotencial para baños
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Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

30,30
0,91

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
31,21

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

20,00
0,60

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
20,60

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

29,00
0,87

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
29,87

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

39,40
1,18

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
40,58

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

66,10
1,98

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
68,08

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

52,20
1,57

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
53,77

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

32,50
0,98

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
33,48

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

30,50
0,92

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
31,42

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

30,30
0,91

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
31,21

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________
E17CBL060 u
Caja ICP para interior de oficina

E17CC010

E17CC020

m

m

E17CBL030 u

E17CC050

E17CL030

E17CI010

E17CI020

E17CI030

m

m

m

m

m

E17MJC090 u

Circuito alumbrado monofásico

Circuito monofásico para usos varios

Cuadro de distribución en oficina

Circuito monofásico para caldera o calentador

Línea repartidora 2x16 mm2 de cobre aislada, grapeada pared

Derivación individual 3x6 mm2 cobre, monofásica

Derivación individual 3x10 mm2 cobre, monofásica

Derivación individual 3x16 mm2 cobre, monofásica

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

9,62
0,29

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
9,91

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

6,98
0,21

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
7,19

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

7,66
0,23

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
7,89

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

745,00
22,35

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
767,35

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

12,50
0,38

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
12,88

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

37,30
1,12

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
38,42

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

15,30
0,46

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
15,76

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

17,30
0,52

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
17,82

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

21,90
0,66

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
22,56

Suma la partida ......................................................

33,00

Base de enchufe de superficie en garaje
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CODI
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RESUM
PREU
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Costos indirectes.................................
3,00%
0,99

E17MJA_02 u

E17BAM010 u

E17CI060

m

E17BCT010 u

E17BAP030 u

E17BCV030 u

Base de enchufe tipo industrial de 32 A

Caja general de protección y contador de medida monofásico

Derivación individual 5x10 mm2 cobre, trifásico

Módulo para contador trifásico

Caja general protección 160 A trifásica

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
33,99

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

30,50
0,92

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
31,42

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

186,00
5,58

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
191,58

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

19,70
0,59

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
20,29

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

211,00
6,33

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
217,33

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

191,00
5,73

TOTAL PARTIDA ..................................................
Módulo interruptor de 160 A para centralización de contadores
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_______________
196,73

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

232,00
6,96

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
238,96

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E17.03 ELECTRICITAT I DOMÒTICA
E17MJC110 u

E17BAM_01 u

E17MSC010 u

E17MSC020 u

E17MSC050 u

E17MSC060 u

E17MSB090 u

E17MJA_01 u

E17BD100

u

Registro de toma o base acceso terminal (BAT) TV/ FM-SAT

Gastos tramitación contratación suministro eléctrico

Punto de luz sencillo, tubo PVC y conducto cobre

Punto de luz conmutado sencillo, tubo PVC y conductor cobre

Punto de luz doble conmutado, tubo PVC y conductor cobre

Pulsador timbre, tubo PVC y conductor cobre

Base de enchufe con toma tierra 10/16 A

Base de enchufe con toma tierra 25 A

Toma tierra equipotencial para baños

193

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

30,30
0,91

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
31,21

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

20,00
0,60

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
20,60

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

29,00
0,87

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
29,87

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

39,40
1,18

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
40,58

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

66,10
1,98

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
68,08

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

52,20
1,57

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
53,77

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

32,50
0,98

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
33,48

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

30,50
0,92

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
31,42

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

30,30
0,91

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
31,21

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________
E17CBL060 u
Caja ICP para interior de oficina

E17CC010

E17CC020

m

m

E17CBL030 u

E17CC050

E17CL030

E17CI010

E17CI020

E17CI030

m

m

m

m

m

E17MJC090 u

Circuito alumbrado monofásico

Circuito monofásico para usos varios

Cuadro de distribución en oficina

Circuito monofásico para caldera o calentador

Línea repartidora 2x16 mm2 de cobre aislada, grapeada pared

Derivación individual 3x6 mm2 cobre, monofásica

Derivación individual 3x10 mm2 cobre, monofásica

Derivación individual 3x16 mm2 cobre, monofásica

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

9,62
0,29

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
9,91

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

6,98
0,21

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
7,19

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

7,66
0,23

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
7,89

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

745,00
22,35

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
767,35

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

12,50
0,38

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
12,88

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

37,30
1,12

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
38,42

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

15,30
0,46

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
15,76

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

17,30
0,52

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
17,82

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

21,90
0,66

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
22,56

Suma la partida ......................................................

33,00

Base de enchufe de superficie en garaje
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CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________
Costos indirectes.................................
3,00%
0,99

E17MJA_02 u

E17BAM010 u

E17CI060

m

E17BCT010 u

E17BAP030 u

E17BCV030 u

Base de enchufe tipo industrial de 32 A

Caja general de protección y contador de medida monofásico

Derivación individual 5x10 mm2 cobre, trifásico

Módulo para contador trifásico

Caja general protección 160 A trifásica

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
33,99

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

30,50
0,92

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
31,42

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

186,00
5,58

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
191,58

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

19,70
0,59

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
20,29

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

211,00
6,33

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
217,33

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

191,00
5,73

TOTAL PARTIDA ..................................................
Módulo interruptor de 160 A para centralización de contadores

195

_______________
196,73

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

232,00
6,96

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
238,96

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E18 IL·LUMINACIÓ
E18IMA110 u

E18IDP010

E18IDE110

E18IEB020

E18IN010

u

u

u

u

E18GLC010 u

Luminaria empotrada 2*36 W con difusor lacado

Foco directo o carril de 60 - 120 W

Foco empotrado doWnlight de 18 W

Luminaria estanca fluorescente tipo industrial

Luminaria de descarga tipo industrial

Luminaria de emergencia autónoma de 45 lúmenes
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Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

122,00
3,66

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
125,66

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

61,40
1,84

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
63,24

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

48,20
1,45

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
49,65

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

41,60
1,25

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
42,85

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

208,00
6,24

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
214,24

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

35,90
1,08

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
36,98

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E18.02 IL·LUMINACIÓ
E18IMA110 u

E18IDP010

E18IDE110

E18IEB020

E18IN010

u

u

u

u

E18GLC010 u

Luminaria empotrada 2*36 W con difusor lacado

Foco directo o carril de 60 - 120 W

Foco empotrado doWnlight de 18 W

Luminaria estanca fluorescente tipo industrial

Luminaria de descarga tipo industrial

Luminaria de emergencia autónoma de 45 lúmenes

197

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

122,00
3,66

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
125,66

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

61,40
1,84

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
63,24

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

48,20
1,45

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
49,65

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

41,60
1,25

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
42,85

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

208,00
6,24

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
214,24

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

35,90
1,08

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
36,98

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E18.03 IL·LUMINACIÓ
E18IMA110 u

E18IDP010

E18IDE110

E18IEB020

E18IN010

u

u

u

u

E18GLC010 u

Luminaria empotrada 2*36 W con difusor lacado

Foco directo o carril de 60 - 120 W

Foco empotrado doWnlight de 18 W

Luminaria estanca fluorescente tipo industrial

Luminaria de descarga tipo industrial

Luminaria de emergencia autónoma de 45 lúmenes

198

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

122,00
3,66

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
125,66

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

61,40
1,84

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
63,24

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

48,20
1,45

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
49,65

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

41,60
1,25

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
42,85

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

208,00
6,24

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
214,24

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

35,90
1,08

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
36,98

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E19 TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICA
IAF020

Ut

Punt d'interconnexió de cables de parells trenats, per a xarxa de
distribució de 50 parells, format per un registre principal me

Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de
cables de parells trenats, per a xarxa de distribució de 50
parells, format per un registre principal metàl·lic de
450x450x120 mm proveït de 13 connectors tipus RJ45 i 1
panell amb capacitat per a 24 connectors. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del panell.
Col·locació dels connectors. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

IAF070

m

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

82,93
164,64

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
247,57
7,43

TOTAL PARTIDA ..................................................
Cable de 25 parells (25x2x0,50 mm), categoria 3, amb beina exterior
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosi

_______________
255,00

Subministrament i instal·lació de cable de 25 parells
(25x2x0,50 mm), categoria 3, amb conductor unifilar de coure,
aïllament de polietilè, pantalla de cinta d'alumini amb fil de
drenatge i beina exterior lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius de 10,7 mm de diàmetre
de color verd. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

IAF075

Ut

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

2,64
7,08

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
9,72
0,29

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
10,01

Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector
femella tipus RJ45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de super

Subministrament i instal·lació de roseta de terminació de
xarxa de dispersió formada per connector femella tipus RJ45
de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de
47x64,5x25,2 mm, color blanc. Totalment muntada,

199

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

connexionada i provada.
Inclou: Col·locació de la roseta. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

ILP010

m

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

5,13
11,05

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
16,18
0,49

TOTAL PARTIDA ..................................................
Canalització principal fix en superfície formada per 5 tubs de PVC
rígid de 50 mm de diàmetre, en edificació de 10 PAU.

_______________
16,67

Subministrament i instal·lació de canalització principal fix en
superfície, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM
superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en
edificació de 10 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de
parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de
fibra òptica, 1 reserva) de PVC rígid de 50 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 1250 N, resistència al
impacte 2 joules, amb IP 547. Inclús p/p d'accessoris,
elements de subjecció i fil guia. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació dels
tubs. Col·locació del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

ILP011

Ut

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

13,96
24,60

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
38,56
1,16

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
39,72

Pericó de registre secundari en canalització principal soterrada de
400x400x400 mm.

Subministrament i instal·lació d'arqueta de registre secundari
en canalització principal soterrada de 400x400x400 mm de
dimensions interiors, dotada de ganxos per tracció i equipada
de bastiment i tapa metàl·lics, col·locada sobre solera de
formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p
d'abocament i compactació del formigó per a la formació de
solera, capaigual de conductes, connexions i acabaments.
Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert
perimetral posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades.
Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació
d'accessoris.
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Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

ILR030

Ut

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

43,12
72,60

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
115,72
3,47

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
119,19

Equipament complert per RITU, fins a 10 PAU, en armari de
200x100x50 cm.

Instal·lació d'equipament complert per RITU, recinte únic
d'instal·lacions de telecomunicacions, de fins a 10 punts
d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm, compost de:
quadre de protecció superficial amb un grau de protecció
mínim IP 4X + IK 05 i amb regleter per la connexió del cable
de connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic
de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca,
intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la
intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la
seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor
diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima
230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A,
intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 3 interruptors
automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió
nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A
per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de presa
de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de
l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor
unipolar i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de
capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub
protector Aiscan-C "AISCAN"; connexió a terra formada per un
anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la
connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el sostre amb
portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa
d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos
canalitzacions fixes en superfície de 10 m des de la
centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de
PVC rígid, Aiscan-BNE "AISCAN", per a la seva utilització per a
possibles companyies operadores de serveis de
telecomunicació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de canalitzacions i accessoris. Pas de tubs
de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments.
Muntatge dels components. Execució del circuit de terra.
Estesa de cables. Acoblament en interior de caixes.
Connexionat dels conductors. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
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Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________
Ma d'obra ...............................................................
117,07
Materials.................................................................
367,18
Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
484,25
14,53

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
498,78

CAPITOL E20 LAMPISTERIA
1J41A000

u

Instal.lació lampisteria 1pis 100m2

Instal.lació de lampisteria interior d'un pis de 100 m2 de
superfície

202

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials.................................................................

466,39
3,12
272,41

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
742,48
22,27

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
764,75

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E20.03 LAMPISTERIA
ENX12225

u

Grup pressió membr. <=3m3/h,4bar-3bar,trif.,munt.s/bancad.

Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3
m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3
bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

154,52
206,51

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
361,01
10,83

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
371,84

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E21 APARELLS SANITARIS
EJ13B212

u

Lavabo porcel. A45-60cm,blanc,t2,col.mural

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60
cm, de color blanc, tipus 2, col.locat amb suports murals

EJ14BB12

u

Inodor porcel.horitz.,cist.,blanc,t2,col.

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

8,08
30,43

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
38,51
1,16

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
39,67

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col.locat amb
fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

37,07
183,92

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
221,00
6,63

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
227,63

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E22 CALEFACCIÓ I A.C.S.
ICB006

Ut

Captador solar tèrmic complet, partit, per a instal·lació individual, per
a col·locació sobre coberta inclinada, compost per: un

Subministrament i instal·lació de captador solar tèrmic
complet, partit, per a instal·lació individual, per a col·locació
sobre coberta inclinada, format per: un panell de
1160x1930x90 mm, superfície útil total 2,02 m², rendiment
òptic: 0,819 i coeficient de pèrdues primari 4,227 W/m²K,
segons UNE-EN 12975-2; superfície absorbent i conductes
de coure; coberta protectora de vidre de 4 mm d'espessor;
dipòsit de 200 l, amb un serpentí; grup de bombament
individual amb vas d'expansió de 18 l i vas preexpansió;
centraleta solar tèrmica programable; kit de muntatge per a
un panell sobre coberta inclinada; doble te sonda-purgador i
purgador automàtic d'aire, inclús líquid de reblert per a
captador solar tèrmic. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del conjunt. Col·locació de l'estructura de
suport. Col·locació i fixació dels panells sobre l'estructura
suport. Col·locació del sistema d'acumulació solar.
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua. Ompliment
del circuit.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

158,52
2.563,20

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
2.721,72
81,65

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
2.803,37

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E26 PROTECCIÓ
EM31281J

u

Extintor manual pols seca poliv.,12kg,pressió incorpo.,pintat,su

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

EM133067

u

Sirena electrònica,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

6,18
47,66

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
53,84
1,62

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
55,46

Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu
amb so bitònic, muntada a l'interior

EM141002

u

Polsador alarma+interruptor man.,prot.vidr.,munt.superf.

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

7,42
28,18

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
35,60
1,07

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
36,67

Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual,
protegit amb vidre, muntat superficialment

EMD31137

u

Centr.antirob.circuits,alarma,memoria,clau,munt.int.

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

7,42
9,07

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
16,49
0,49

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
16,98

Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un
circuit de retard, un circuit de protecció, alarma acústica,
memòria d'alarma i pany amb clau, muntada a l'interior
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

43,26
89,35

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
132,63
3,98

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
136,61

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E26.02 PROTECCIÓ
EM31281J

u

Extintor manual pols seca poliv.,12kg,pressió incorpo.,pintat,su

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

EM133067

u

Sirena electrònica,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

6,18
47,66

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
53,84
1,62

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
55,46

Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu
amb so bitònic, muntada a l'interior

EM141002

u

Polsador alarma+interruptor man.,prot.vidr.,munt.superf.

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

7,42
28,18

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
35,60
1,07

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
36,67

Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual,
protegit amb vidre, muntat superficialment
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

7,42
9,07

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
16,49
0,49

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
16,98

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E26.03 PROTECCIÓ
EM31281J

u

Extintor manual pols seca poliv.,12kg,pressió incorpo.,pintat,su

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

EM133067

u

Sirena electrònica,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

6,18
47,66

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
53,84
1,62

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
55,46

Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu
amb so bitònic, muntada a l'interior

EM141002

u

Polsador alarma+interruptor man.,prot.vidr.,munt.superf.

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

7,42
28,18

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
35,60
1,07

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
36,67

Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual,
protegit amb vidre, muntat superficialment

ENXA6425

u

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

7,42
9,07

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
16,49
0,49

TOTAL PARTIDA ..................................................
Grup pressió incendis 50m3/h,5bar-6bar,1 bomb.serv.+1 bomb.jocke

_______________
16,98

Grup de pressió per a instal.lacions contra incendis de cabal
50 m3/h, com a màxim, pressió mínima de 5 bar i màxima 6
bar amb 1 bomba de servei i 1 bomba jockey i muntat sobre
bancada

IOB020

Ut

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

247,23
3.452,82

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
3.700,02
111,00

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
3.811,02

Dipòsit de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocament des de cami

Subministrament i instal·lació de dipòsit per reserva d'aigua
contra incendis de 250 m³ de capacitat, format per un vas
amb parets de 30 cm de gruix de formigó armat, realitzat amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu
hidròfug, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia de 50 kg/m³; cobert amb un forjat de
21 cm de cantell compost de bigueta pretensada T-18 i
revoltó de formigó, 60x20x17 cm, inclús p/p de peces
especials, amb tapa de fosa de 80x85 cm de registre, i dues
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QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

capes, en les parets del vas, d'impermeabilitzant mineral en
capa fina, color blanc, compost de ciments especials, àrids,
resines, sals actives i additius, pas de l'aigua a contrapressió
< 125 cm³/m² a les 24 hores i certificat de potabilitat,
espessor del morter 3 mm, sobre base resistent (no inclosa
en aquest preu), garantint-se les condicions de
subministrament. Inclús vàlvula de flotador de 2 1/2" mm de
diàmetre per a connectar amb l'escomesa de la xarxa de
distribució d'aigua per a proveïment dels equips d'extinció
d'incendis interruptors de nivell, vàlvula de bola de 50 mm de
diàmetre per a buidatge i vàlvula de tall de papallona de 2 1/2"
de diàmetre per a connectar al grup de pressió, p/p de
bastimentada, muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat a dues cares amb panells metàl·lics modulars,
unions, suports, colzes, maneguets, tes, peces especials i
accessoris. Totalment muntat, connexionat i provat per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves
de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i
accessoris. Replanteig del sistema d'encofrat. Col·locació de
l'armadura del vas amb separadors homologats. Col·locació
d'elements per a pas d'instal·lacions. Muntatge del sistema
d'encofrat a dues cares del vas. Abocament i compactació del
formigó. Desmuntatge de l'encofrat i curat del formigó. Neteja
de la superfície del vas. Impermeabilització del vas. Muntatge
del sistema d'encofrat del cèrcol perimetral. Col·locació i
muntatge de biguetes, revoltons, separadors, armadures i
malla electrosoldada. Abocament i compactació del formigó.
Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Comprovació
de les mesures després del desmuntatge del sistema
d'encofrat. Reparació de defectes superficials. Col·locació de
la tapa de registre. Col·locació i fixació de canonades i
accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

IOB022

m

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

1.854,67
10.552,78

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
12.407,45
372,22

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
12.779,67

Xarxa soterrada de distribució d'aigua per proveïment dels equips
d'extinció d'incendis, formada per canonada de polietilè (PE),

Subministrament i instal·lació de xarxa soterrada de
distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció
d'incendis, formada per canonada de polietilè (PE),
multicapa, de 90 mm de diàmetre, unió electrosoldable,
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CODI
UD
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PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

col·locada sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre
de la generatriu superior, que arrenca des de la font de
proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis.
Inclús p/p de accessoris i peces especials. Sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntada, connexionada i per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, dels
accessoris i de les peces especials. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Execució del llit de sorra per a
seient del tub. Col·locació de canonades, accessoris i peces
especials. Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

IOB030

Ut

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials.................................................................

9,46
2,50
13,83

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
25,79
0,77

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
26,56

Boca d'incendi equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superfície,
composta de: armari d'acer, acabat amb pintura color vermell i po

Subministrament i instal·lació de boca d'incendi equipada
(BIE) de 45 mm (1 1/2") de superfície, composta de: armari
d'acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color
vermell RAL 3000 i porta cega d'acer de 1,2 mm d'espessor,
acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000;
enrotlladora metàl·lica giratòria abatible 180° permetent
l'extracció de la mànega en qualsevol direcció, pintada en
vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega plana de 20 m
de longitud; llança de tres efectes (tancament, polvorització i
raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula de
tancament de seient de 45 mm (1 1/2"), de llautó, amb
manòmetre 0-16 bar, col·locada en parament. Inclús
accessoris i elements de fixació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la BIE, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències.
Fixació de l'armari al parament. Connexió a la xarxa de
distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
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CODI
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____________________________________________________________________________________________________________________________
Ma d'obra ...............................................................
63,47
Materials.................................................................
232,10
Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
295,57
8,87

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
304,44

CAPITOL E27 PINTURES I TRACT. ESPECÍFICS
E898J140

m2

Pintat vert.cola llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical, a la cola amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

E8AB1BC0

m2

Envernissat barana/reixa,vernís sint.,1insecticida,+2acab.

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

1,75
0,09

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
1,83
0,05

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
1,88

Envernissat de baranes i reixes de fusta, amb barrots a 12cm
de separació, al vernís sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat
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Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

6,84
2,30

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
9,15
0,27

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
9,42
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CAPITOL E27.02 PINTURES I TRACT. ESPECÍFICS
E898J140

m2

Pintat vert.cola llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical, a la cola amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

212

Ma d'obra ...............................................................
Materials.................................................................

1,75
0,09

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
1,83
0,05

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
1,88

QUADRE DE PREUS 2
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CAPITOL E27.03 PINTURES I TRACT. ESPECÍFICS
GBA31110

m2

Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
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Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials.................................................................

1,60
0,83
4,36

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

_______________
6,79
0,20

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
6,99
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UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E28 ALTA TENSIÓ
AT01

AT02

AT03

AT04

AT05

AT06

m

m

u

u

u

u

Cable Unipolar 95 mm2 Al DHV-18/30

Tub 175 mm diametre interior

Proteccions Fusibles 10 A

Proteccions Relés Tèrmics 10 A

Proteccions I. Seccionador 200 A

Autovàlvula parallamps 5 kA, 36 kV
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Ma d'obra ...............................................................
Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

30,34
30,34
0,91

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
31,25

Ma d'obra ...............................................................
Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

8,06
8,06
0,24

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
8,30

Ma d'obra ...............................................................
Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

9,38
9,38
0,28

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
9,66

Ma d'obra ...............................................................
Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

34,50
34,50
1,04

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
35,54

Ma d'obra ...............................................................
Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

168,77
168,77
5,06

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
173,83

Ma d'obra ...............................................................
Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

91,62
91,62
2,75

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
94,37

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E29 CENTRE TRANSFORMADOR
CT01

CT02

CT03

CT04

CT05

CT06

CT07

CT08

CT09

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Envolvente prefabricada 4.88x2.62x3 m.

CELDAS A.T. Línea 400 A

CELDAS A.T. Protección con fusibles 400 A

Denominación CELDAS A.T. 400 A

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

7.708,39
231,25

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
7.939,64

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

2.834,57
85,04

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
2.919,61

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

5.527,57
165,83

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
5.693,40

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

7.532,57
225,98

TOTAL PARTIDA ..................................................
INTERCONEXIÓN CELDAS A.T. Y TRAFO Cables A.T. aisl. seco 1

EQUIPOS DE POTENCIA Trafo aisl. aceite 125 KVA

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

200,41
6,01

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
206,42

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

6.026,97
180,81

TOTAL PARTIDA ..................................................
INTERCONEXIÓN TRAFO Y CUADROS B.T. Cables B.T. 0,6/1 kV 1 KVA

EQUIPOS DE B.T. Cuadro B.T.

RED DE TIERRAS Picas 14 mm f
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_______________
7.758,55

_______________
6.207,78

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

146,97
4,41

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
151,38

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

594,96
17,85

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
612,81

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

23,64
0,71

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
24,35

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________
CT10
u
RED DE TIERRAS Conductor desnudo Cu 50 mm2

CT11

CT12

CT13

u

u

u

VARIOS Equipo iluminación

VARIOS Equipo seguridad y maniobra

VARIOS Rejillas protección
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Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

12,76
0,38

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
13,14

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

74,31
2,23

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
76,54

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

89,60
2,69

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
92,29

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

300,56
9,02

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
309,58

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E30 BAIXA TENSIÓ
BT01

BT02

BT03

BT04

BT05

BT06

BT07

BT08

BT09

m

m

m

m

m

m

m

m

m

Cable Unipolar Cu 2.5 mm2 PVC 450/750 V

Cable Unipolar Cu 2.5 mm2 TT

Cable Unipolar Cu 4 mm2 PVC 450/750 V

Cable Unipolar Cu 4 mm2 TT

Cable Unipolar Cu 6 mm2 PVC 450/750 V

Cable Unipolar Cu 6 mm2 PVC 0.6/1 kV

Cable Unipolar Cu 6 mm2 TT

Cable Unipolar Cu 10 mm2 PVC 450/750 V

Cable Unipolar Cu 10 mm2 PVC 0.6/1 kV
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Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

1,04
0,03

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
1,07

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

1,04
0,03

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
1,07

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

1,27
0,04

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
1,31

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

1,27
0,04

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
1,31

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

2,64
0,08

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
2,72

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

2,79
0,08

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
2,87

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

2,64
0,08

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
2,72

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

3,27
0,10

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
3,37

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

3,35
0,10

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
3,45

QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________
BT10
m
Cable Unipolar Cu 10 mm2 TT

BT11

BT12

BT13

BT14

BT15

BT16

BT17

BT18

BT19

m

m

m

m

m

m

m

m

m

Cable Unipolar Cu 16 mm2 PVC 0.6/1 kV

Cable Unipolar Cu 16 mm2 TT

Cable Unipolar Cu 25 mm2 PVC 450/750 V

Cable Unipolar Cu 25 mm2 PVC 0.6/1 kV

Cable Unipolar Cu 25 mm2 TT

Cable Unipolar Cu 35 mm2 PVC 450/750 V

Cable Unipolar Cu 35 mm2 PVC 0.6/1 kV

Cable Unipolar Cu 35 mm2 TT

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

3,27
0,10

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
3,37

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

4,51
0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
4,65

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

4,51
0,14

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
4,65

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

5,48
0,16

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
5,64

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

5,69
0,17

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
5,86

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

5,48
0,16

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
5,64

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

7,53
0,23

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
7,76

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

7,20
0,22

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
7,42

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

7,53
0,23

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
7,76

Suma la partida ......................................................

9,81

Cable Unipolar Cu 50 mm2 PVC 450/750 V
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QUADRE DE PREUS 2
Panta Pellets Llavorsi
CODI
UD
RESUM
PREU
____________________________________________________________________________________________________________________________
Costos indirectes.................................
3,00%
0,29

BT20

BT21

BT22

BT23

BT24

BT25

BT26

BT27

BT28

m

m

m

m

m

m

m

m

m

Cable Unipolar Cu 50 mm2 PVC 0.6/1 kV

Cable Unipolar Cu 50 mm2 TT

Cable Unipolar Cu 70 mm2 PVC 450/750 V

Cable Unipolar Cu 95 mm2 PVC 0.6/1 kV

Cable Unipolar Cu 95 mm2 TT

Cable Unipolar Cu 150 mm2 PVC 0.6/1 kV

Tub Diametre 20

Tub Diametre 25

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
10,10

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

8,98
0,27

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
9,25

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

9,81
0,29

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
10,10

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

13,46
0,40

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
13,86

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

15,06
0,45

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
15,51

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

13,46
0,40

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
13,86

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

22,34
0,67

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
23,01

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

3,98
0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
4,10

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

4,45
0,13

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
4,58

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

7,11
0,21

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
7,32

Tub Diametre 40
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BT29
m
Tub Diametre 63

BT30

BT31

BT32

BT33

BT34

BT35

BT36

BT37

BT38

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Magnetotèrmic Bipolar 16 A

Magnetotèrmic Tetrapolar 16 A

Magnetotèrmic Bipolar 20 A

Magnetotèrmic Tetrapolar 25 A

Magnetotèrmic Bipolar 30 A

Magnetotèrmic Tetrapolar 30 A

Magnetotèrmic Bipolar 38 A

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

10,15
0,30

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
10,45

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

34,98
1,05

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
36,03

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

75,96
2,28

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
78,24

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

42,29
1,27

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
43,56

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

79,38
2,38

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
81,76

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

44,92
1,35

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
46,27

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

83,45
2,50

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
85,95

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

94,28
2,83

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
97,11

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

146,47
4,39

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
150,86

Suma la partida ......................................................

110,64

Magnetotèrmic Tetrapolar 63 A

Interruptor Automàtic Bipolar 100 A
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CODI
UD
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Costos indirectes.................................
3,00%
3,32

BT39

BT40

BT41

BT42

BT43

BT44

BT45

BT46

BT47

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Interruptor Automàtic Tetrapolar 100 A

Interruptor Automàtic Bipolar 160 A

Interruptor Automàtic Tetrapolar 160 A

Diferencial Bipolar 25 A / 30 mA

Diferencial Tetrapolar 25 A / 30 mA

Diferencial Bipolar 40 A / 30 mA

Diferencial Tetrapolar 40 A / 30 mA

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
113,96

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

212,18
6,37

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
218,55

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

241,39
7,24

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
248,63

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

329,42
9,88

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
339,30

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

162,72
4,88

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
167,60

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

166,24
4,99

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
171,23

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

143,10
4,29

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
147,39

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

220,51
6,62

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
227,13

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

233,60
7,01

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
240,61

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

691,00
20,73

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
711,73

Diferencial Tetrapolar 63 A / 30 mA

Relé i Transformador 100 A / 30 mA
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CODI
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BT48
u
Relé i Transformador 160 A / 30 mA

BT49

BT50

u

u

Fusibles 315 A. Protecció Repartidora i derivació

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

691,00
20,73

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
711,73

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

71,62
2,15

TOTAL PARTIDA ..................................................
Interruptor Automàtic Tetrapolar 400 A. Protecció Repartidora i
derivació
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_______________
73,77

Suma la partida ......................................................
Costos indirectes.................................
3,00%

3.144,23
94,33

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
3.238,56

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE
PELLETS DE FUSTA AL T.M. DE LLAVORSÍ,
PALLARS SOBIRÀ

PRESSUPOST
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CODI
RESUM
QUANTITAT
PREU
IMPORT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E01 ACTUACIONS PREVIES

E2211022 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió
720,000

1,55

360,000

0,77

1.116,00

E2411230 m3 Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
277,20
_______________

1.393,20
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CODI
RESUM
QUANTITAT
PREU
IMPORT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E01.02 ACTUACIONS PREVIES
E2211022 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió
800,000

1,55

400,000

0,77

1.240,00

E2411230 m3 Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
308,00
_______________

1.548,00
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CODI
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PREU
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____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E01.03 ACTUACIONS PREVIES
E2211022 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió
35.144,000

1,55

38.658,400

0,77

54.473,20

E2411230 m3 Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
29.766,97
_______________

84.240,17
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CODI
RESUM
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PREU
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____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
E2411230 m3 Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
300,000

0,77

231,00
_______________

231,00
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CODI
RESUM
QUANTITAT
PREU
IMPORT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E02.02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
E2411230 m3 Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
300,000

0,77

231,00
_______________

231,00
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CAPITOL E02.03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY
E2411230 m3 Transport terres dins obra,càrrega mec.,camió 7t

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t
7.028,800

0,77

5.412,18
_______________

5.412,18
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CAPITOL E03 XARXA DE SANEJAMENT
GD757A15 m

Claveguera form.D30cm, int.1:4+addit.plastific., solera 10cm, re

Claveguera de tub de formigó de D 30 cm, rejuntat interiorment amb
morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 10 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

USF010

25,000

33,73

843,25

1,000

4.044,55

4.044,55

Ut Equip de depuració de polietilè d'alta densitat format per separador de greixos,
fosa sèptica i filtre anaeròbic, fins a 10 usua

Subministrament i instal·lació d'equip de depuració de polietilè d'alta
densitat, amb capacitat per 10 usuaris, compost de: separador de greixos
per pretractament de les aigües grises procedents del bany (banyera o
dutxa, lavabo i bidé) i de la cuina (safareig, rentadora, rentavaixelles i
aigüera); fosa sèptica amb tractament anaeròbic per digestió mitjançant
procés biològic de descomposició de la matèria orgànica de les aigües
negres procedents del vàter i filtre amb tractament secundari anaeròbic
per digestió de les aigües residuals domèstiques negres i grises,
prèviament tractades, tot això col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix. Inclús p/p d'excavació, reblert perimetral posterior de graves,
pericons de registre, reblert amb formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb els
últims 20 cm fins a la superfície del terreny, canonades, accessoris i
elements de connexió. Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Excavació de terres. Abocament de sorra en el fons de l'excavació.
Col·locació dels elements components de l'equip sobre un llit de sorra llis
i uniforme. Verificació de la seva total horitzontalitat. Ompliment dels
elements amb aigua. Reblert amb material granular, fins el nivell de
l'aigua, de l'espai restant fins a les parets de l'excavació. Posicionament
dels pericons de registre en correspondència amb la tapa d'inspecció.
Connexió a l'instal·lació general de sanejament. Col·locació de la malla
electrosoldada. Reblert posterior del forat fins a la superfície del terreny
amb formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

ASA010

Ut Pericó de pas, prefabricada de formigó, registrable, de dimensions interiors
60x60x60 cm, incloent l'excavació mecànica i el reb

Subministrament i muntatge d'arqueta de pas soterrada, prefabricat de
formigó armat de dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, amb marc i tapa
prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors
mefítics. Inclús excavació mecànica i reblert de l'extradós amb material de
grava ciment, connexions de conduccions i acabaments. Totalment
muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans mecànics.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
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CODI
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____________________________________________________________________________________________________________________________

prefabricada. Formació de forats per connexionat de tubs. Acoblament i
rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,000

166,41

166,41
_______________

5.054,21
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CAPITOL E04 FONAMENTACIONS
E2222422 m3 Excavació rasa/pou h<=2.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
80,220

4,70

377,03

80,220

2,59

207,77

114,450

8,25

944,21

68,470

98,27

6.728,55

18,600

154,76

2.878,54

E2414235 m3 Transport terres aboc.,càrrega mec.,camió 7t,rec.2-5km

Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de
2 i fins a 5 km

E3Z112Q1 m2 Capa neteja+anivell. G=10cm, HM-20/P/40/Icamió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I,
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
des de camió

CSZ015

m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-30/B/40/I+H fabricat en central i abocament des de camió.

Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada
amb formigó HM-30/B/40/I+H fabricat en central i abocament des de
camió.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

CSZ010

m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i

Formació de sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb
formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³.
Inclús p/p de separadors, i armadures d'espera del pilar.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.
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EMM010 kg Elements metàl·lics d'unió i suport, per a estructures de fusta, d'acer amb
protecció Fe/Zn 25c enfront de la corrosió, col·loca

Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i suport, per a
estructures de fusta, d'acer amb protecció Fe/Zn 25c enfront de la
corrosió, en perfils laminats de diferents sèries (circulars, quadrats,
rectangulars, hexagonals i planxes), treballats en taller i col·locats en obra.
Inclou: Col·locació i fixació provisional dels elements d'unió. Aplomat i
anivellació. Reglatges de les peces i ajustament definitiu de les unions
entre els diferents components de l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

1.650,000

6,39

10.543,50
_______________

21.679,60

234

PRESSUPOST
Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
QUANTITAT
PREU
IMPORT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E04.02 FONAMENTACIONS
E2222422 m3 Excavació rasa/pou h<=2.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
30,140

4,70

141,66

30,140

2,59

78,06

5,830

8,25

48,10

30,140

98,27

2.961,86

1.200,000

6,39

E2414235 m3 Transport terres aboc.,càrrega mec.,camió 7t,rec.2-5km

Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de
2 i fins a 5 km

E3Z112Q1 m2 Capa neteja+anivell. G=10cm, HM-20/P/40/Icamió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I,
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
des de camió

CSZ015

m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-30/B/40/I+H fabricat en central i abocament des de camió.

Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada
amb formigó HM-30/B/40/I+H fabricat en central i abocament des de
camió.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

EMM010

kg Elements metàl·lics d'unió i suport, per a estructures de fusta, d'acer amb
protecció Fe/Zn 25c enfront de la corrosió, col·loca

Subministrament i col·locació d'elements metàl·lics d'unió i suport, per a
estructures de fusta, d'acer amb protecció Fe/Zn 25c enfront de la
corrosió, en perfils laminats de diferents sèries (circulars, quadrats,
rectangulars, hexagonals i planxes), treballats en taller i col·locats en obra.
Inclou: Col·locació i fixació provisional dels elements d'unió. Aplomat i
anivellació. Reglatges de les peces i ajustament definitiu de les unions
entre els diferents components de l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

7.668,00
_______________

10.897,68
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CAPITOL E04.03 FONAMENTACIONS
E2222422 m3 Excavació rasa/pou h<=2.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
2.500,400

4,70

11.751,88

2.748,900

2,59

7.119,65

192,200

8,25

1.585,65

4.997,200

154,76

E2414235 m3 Transport terres aboc.,càrrega mec.,camió 7t,rec.2-5km

Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de
2 i fins a 5 km

E3Z112Q1 m2 Capa neteja+anivell. G=10cm, HM-20/P/40/Icamió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I,
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
des de camió

CSZ010

m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i

Formació de sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb
formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³.
Inclús p/p de separadors, i armadures d'espera del pilar.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

773.366,67
_______________

793.823,85
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CAPITOL E05 ESTRUCTURES
EMS110

m³ Pilar de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 100x20 cm de secció i

Subministrament i col·locació de pilar de fusta laminada encolada
homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció constant,
de 100x20 cm de secció i fins a 15 m de longitud, per aplicacions
estructurals, classe resistent GL-24 h segons UNE-EN 390 i UNE-EN
1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe
de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons
UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalladures per el seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballat en taller i
col·locat en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport dels pilars.
Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals
per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o quadrades, i la
longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions
transversals per a aquelles peces que no tinguin escairades rectangulars
o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

15,820
EMV110

m³ Biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 20x100 cm de secció i f

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada
homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció constant,
de 20x100 cm de secció i fins a 15 m de longitud, per aplicacions
estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN
1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe
de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons
UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en taller
i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les bigues.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals
per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o quadrades, i la
longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions
transversals per a aquelles peces que no tinguin escairades rectangulars
o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.
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16,280
1.423,80
23.179,46

EMV010

m³ Biga de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), de 10x10 a 15x30 cm de
secció i fins a 6 m de longitud, qualitat estru

Subministrament i col·locació de biga de fusta serrada de pi silvestre
(Pinus sylvestris), acabat raspallat, de 10x10 a 15x30 cm de secció i fins a
6 m de longitud, per aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG
segons UNE 56544, classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i
UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la
classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons
UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en taller
i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les bigues.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals
per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o quadrades, i la
longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions
transversals per a aquelles peces que no tinguin escairades rectangulars
o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

EMT010

13,680

732,31

10.018,00

108,000

150,87

16.293,96

26,560

70,48

m² Forjat de tauler estructural de fusta per a ús en ambient sec, KLH de 9000x2400
mm i 90 mm de gruix, encadellat e

Subministrament i col·locació de sostre estructural en formació de forjat
format per tauler KLH 90mm totalment executat i nivellat. Solidaritzat a
estructura de fusta de cada planta mitjançant tirafons tot-rosca. Inclús p/p
de talls i reforç de cantells amb cargols.
Inclou: Replanteig de les peces. Clavat de les peces de suport base.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

E45217G3 m3 Formigó p/mur, HA-25/P/20/I, cubilot

Formigó per a mur, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
1.871,95
_______________

86.202,02
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CAPITOL E05.02 ESTRUCTURES
EMS110

m³ Pilar de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 100x20 cm de secció i

Subministrament i col·locació de pilar de fusta laminada encolada
homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció constant,
de 100x20 cm de secció i fins a 15 m de longitud, per aplicacions
estructurals, classe resistent GL-24 h segons UNE-EN 390 i UNE-EN
1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe
de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons
UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalladures per el seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballat en taller i
col·locat en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport dels pilars.
Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals
per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o quadrades, i la
longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions
transversals per a aquelles peces que no tinguin escairades rectangulars
o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

28,490
EMV110

m³ Biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les
làmines i secció constant, de 20x100 cm de secció i f

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada
homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció constant,
de 20x100 cm de secció i fins a 15 m de longitud, per aplicacions
estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN
1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe
de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons
UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en taller
i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les bigues.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals
per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o quadrades, i la
longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions
transversals per a aquelles peces que no tinguin escairades rectangulars
o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.
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17,280
1.423,80
24.603,26

EMV010

m³ Biga de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), de 10x10 a 15x30 cm de
secció i fins a 6 m de longitud, qualitat estru

Subministrament i col·locació de biga de fusta serrada de pi silvestre
(Pinus sylvestris), acabat raspallat, de 10x10 a 15x30 cm de secció i fins a
6 m de longitud, per aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG
segons UNE 56544, classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i
UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la
classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons
UNE-EN 351-1. Inclús talls, entalles per el seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballada en taller
i col·locada en obra.
Inclou: Replanteig i marcat d'eixos, en els punts de suport de les bigues.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions. Comprovació final de l'aplomat i dels nivells.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions transversals
per aquelles peces que no tinguin seccions rectangulars o quadrades, i la
longitud incloent els lliuraments.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, recolzant-se en les majors dimensions
transversals per a aquelles peces que no tinguin escairades rectangulars
o quadrades, incloent en la longitud els acords. Es consideren inclosos
tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i
detalls del Projecte.

0,220

732,31

161,11
_______________

87.504,76
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CAPITOL E07 TANCAMENTS I DIVISIONS
FLM010

m² Tancament de façana format per panell sandvitx aïllant per a façanes, de 35 mm
de espessor i 600 mm d'ample, format per dos par

Subministrament i muntatge de tancament de façana amb panell sandvitx
aïllant per a façanes, de 35 mm de espessor i 600 mm d'ample, format
per dos paraments de tauler aglomerat hidròfug de 19 mm exterior, un
nucli aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³ i un tauler de 12 mm
de partículea orientades OSB, amb junta dissenyada per a fixació amb
cargols
, acabats i accessoris. Inclús replanteig, p/p de minves, acabaments,
tapajuntes i accessoris de fixació i estanquitat. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada inferior de la
façana. Col·locació de juntes. Col·locació i fixació del primer panell.
Col·locació i fixació de la resta de panells, segons l'ordre indicat.
Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

517,800

38,52

19.945,66

517,800

16,62

8.605,84

142,500

38,52

E631124A m2 Aplacat fibrocim.perf.onda petita,l=2-2.5m,fix.mecàniques

Tancament de plaques rectes de fibrociment gris de perfil amb onda
petita, de més de 2 fins a 2.5 m de llargària, col.locades amb fixacions
mecàniques

FLM01001 m² Divisió interior formada per panell sandvitx aïllant per a divisions interiors de
35 mm de espessor i 600 mm d'ample,

Subministrament i muntatge de tancament de divisions interiors amb
panell sandvitx aïllant per a façanes, de 35 mm de espessor i 600 mm
d'ample, format per dos paraments de tauler de 12 mm de partícules
orientades OSB, un nucli aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³ i
un tauler de 12 mm de partículea orientades OSB, amb junta dissenyada
per a fixació amb cargols, acabats i accessoris. Inclús replanteig, p/p de
minves, acabaments, tapajuntes i accessoris de fixació i estanquitat.
Totalment muntat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada inferior de la
façana. Col·locació de juntes. Col·locació i fixació del primer panell.
Col·locació i fixació de la resta de panells, segons l'ordre indicat.
Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

5.489,10
_______________
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CAPITOL E07.02 TANCAMENTS I DIVISIONS
FLM010

m² Tancament de façana format per panell sandvitx aïllant per a façanes, de 35 mm
de espessor i 600 mm d'ample, format per dos par

Subministrament i muntatge de tancament de façana amb panell sandvitx
aïllant per a façanes, de 35 mm de espessor i 600 mm d'ample, format
per dos paraments de tauler aglomerat hidròfug de 19 mm exterior, un
nucli aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³ i un tauler de 12 mm
de partículea orientades OSB, amb junta dissenyada per a fixació amb
cargols
, acabats i accessoris. Inclús replanteig, p/p de minves, acabaments,
tapajuntes i accessoris de fixació i estanquitat. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada inferior de la
façana. Col·locació de juntes. Col·locació i fixació del primer panell.
Col·locació i fixació de la resta de panells, segons l'ordre indicat.
Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

540,000

38,52

540,000

16,62

20.800,80

E631124A m2 Aplacat fibrocim.perf.onda petita,l=2-2.5m,fix.mecàniques

Tancament de plaques rectes de fibrociment gris de perfil amb onda
petita, de més de 2 fins a 2.5 m de llargària, col.locades amb fixacions
mecàniques
8.974,80
_______________

29.775,60
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CAPITOL E08 REVESTIMENTS I FALSOS SOSTRES
E843ABBA m2 Cel ras fib.vegetal,120x60cm,entram.ocult,barra roscada

Cel ras de plaques de fibres vegetals de de cara vista,fonoabsorbents, de
120x60 cm, sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió
autoanivelladora de barra roscada
216,000

31,86

6.881,76
_______________

6.881,76
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CAPITOL E09 COBERTES
QTP010

m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 60%, composta de: formació de
pendents: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara s

Formació de coberta inclinada amb un pendent mig de el 60%, composta
dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: plafó sandvitx
encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de
19 mm d'espessor, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 40 mm
d'espessor i cara inferior de tauler OSB de flocs orientats, sobre entramat
estructural (no inclòs en aquest preu); IMPERMEABILITZACIÓ: membrana
difusora de vapor, formada per dues capes de feltre de polipropilè que
recobreixen un film interior, fixada mecànicament; COBERTURA: pissarra
per ensostrar en peces en forma de rombe, 35x35 cm, de segona qualitat,
gruix 5 a 7 mm, col·locada formant tres gruixos (coberta terciada), i fixada
sobre llistons de fusta de pi de 42x27 mm de secció, disposats en filades
paral·leles al ràfec. Fins i tot p/p de careners i llimes, acabaments de xapa
galvanitzada de 25 cm de desenvolupament, peces de ventilació de
coberta, goterons i peces especials per a formació de careners i
tremujals amb folrats metàl·lics i acabats de pissarra, ràfecs, endobles i
cantells lliures.
Inclou: Formació de vessants. Neteja i preparació de la superfície sobre la
que ha d'aplicar-se la membrana difusora de vapor. Col·locació de la
membrana. Situació i fixació de l'enllistonat a intervals regulars. Fixació de
les peces de pissarra. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, sense tenir
en compte el cavalcament corresponent de les peces de pissarra.
Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No
s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de
ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
tenir en compte el cavalcament corresponent de les peces de pissarra.
Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No
s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de
ventilació.

831,600

110,30

91.725,48
_______________

91.725,48
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CAPITOL E09.02 COBERTES
QTP010

m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 60%, composta de: formació de
pendents: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara s

Formació de coberta inclinada amb un pendent mig de el 60%, composta
dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: plafó sandvitx
encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de
19 mm d'espessor, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 40 mm
d'espessor i cara inferior de tauler OSB de flocs orientats, sobre entramat
estructural (no inclòs en aquest preu); IMPERMEABILITZACIÓ: membrana
difusora de vapor, formada per dues capes de feltre de polipropilè que
recobreixen un film interior, fixada mecànicament; COBERTURA: pissarra
per ensostrar en peces en forma de rombe, 35x35 cm, de segona qualitat,
gruix 5 a 7 mm, col·locada formant tres gruixos (coberta terciada), i fixada
sobre llistons de fusta de pi de 42x27 mm de secció, disposats en filades
paral·leles al ràfec. Fins i tot p/p de careners i llimes, acabaments de xapa
galvanitzada de 25 cm de desenvolupament, peces de ventilació de
coberta, goterons i peces especials per a formació de careners i
tremujals amb folrats metàl·lics i acabats de pissarra, ràfecs, endobles i
cantells lliures.
Inclou: Formació de vessants. Neteja i preparació de la superfície sobre la
que ha d'aplicar-se la membrana difusora de vapor. Col·locació de la
membrana. Situació i fixació de l'enllistonat a intervals regulars. Fixació de
les peces de pissarra. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, sense tenir
en compte el cavalcament corresponent de les peces de pissarra.
Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No
s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de
ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
tenir en compte el cavalcament corresponent de les peces de pissarra.
Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No
s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de
ventilació.

816,000

110,30

90.004,80
_______________

90.004,80
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CAPITOL E09.03 COBERTES
QTF030

m² Coberta inclinada de plaques asfàltiques Onducober 95 (10 ones) "ONDULINE",
de perfil ondulat i color negre, amb una pendent maj

Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes
inclinades, amb una pendent major del 10%, amb plaques asfàltiques
Onducober 95 (10 ones) "ONDULINE", de perfil ondulat i color negre, a
base de fibres minerals i vegetals saturades amb una emulsió
bituminosa a altes temperatures, fixades mecànicament a qualsevol tipus
de corretja estructural (no inclosa en este precio). Inclús p/p de
cavalcaments, elements de fixació, accessoris, junts, acabats
perimètriques i d'altres peces del tot per a la resolució de punts singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per faldó. Tall, preparació i col·locació
de les plaques. Execució de juntes i perímetre. Fixación mecànic de les
plaques. Resolució de punts singulars amb peces de rematada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

6,000

13,78

82,68
_______________

82,68
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CAPITOL E11 PAVIMENTS
E9G2464C m3 Paviment form.HM-25/P/10/I+E,camió,vibr.mecànic,remol.mecànic+4k

Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color
612,000

97,74

59.816,88

216,000

27,23

5.881,68

612,000

5,80

3.549,60

426,000

3,93

1.674,18

17,960

30,71

551,55

E9DC225V m2 Paviment gres porcel.premsat s/esmalt.t2,76-115u/m2,col.mort.adh

Paviment de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar de forma
rectangular, tipus 2, de 76 a 115 peces/m2, col.locat a l'estesa amb
morter adhesiu

E9232B91 m2 subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.

subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material

E9GZAA81 m

Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.

Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8 cm
d'alçaria, col·locat amb el mateix formigó

RSG010

m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 2/0/H/-, de 25x25 cm, 8 €/m²,
rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de
col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres rústic, 2/0/H/(paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits
addicionals, tipus 0; higiènic, tipus H/-), de 25x25 cm, 8 €/m²; rebudes
amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap
característica addicional, color blanc i rejuntades amb morter de juntes de
ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda,
CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces. Inclús p/p de neteja, comprovació de la superfície suport,
replantejaments, talls, creuetes de PVC, formació de juntes perimetrals
contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars
exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts
estructurals existents en el suport, eliminació del material sobrant del
rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes. Col·locació
de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals
i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja
final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un
5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
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71.473,89
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CAPITOL E11.02 PAVIMENTS
E9G2464C m3 Paviment form.HM-25/P/10/I+E,camió,vibr.mecànic,remol.mecànic+4k

Paviment de formigó HA-25/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color
800,000

97,74

78.192,00

800,000

5,80

4.640,00

460,000

3,93

E9232B91 m2 subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.

subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material

E9GZAA81 m

Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.

Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8 cm
d'alçaria, col·locat amb el mateix formigó
1.807,80
_______________

84.639,80
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CAPITOL E11.03 PAVIMENTS
UFR010.01 m² Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1, compost per:
capa de 16 cm d'espessor de formigó HF-4,0, resis

Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1,
compost per: capa de 16 cm d'espessor de formigó HF-4,0, resistència a
flexotracció a vint-i-vuit dies (28 d) de 4,0 MPa, amb ciment de classe
resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc,
relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid
gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut < 35; juntes
longitudinals amb barres d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm de
diàmetre i 80 cm de longitud, col·locades a una separació d'1 m; juntes
transversals cada 3,75 m; curat amb pintura filmògena; segellat de juntes
amb cordó sintètic i massilla de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm.
Preparació de la superfície de seient per a l'abocament del formigó de
ferm. Fabricació del formigó de ferm. Transport del formigó de ferm.
Col·locació dels elements de guia i condicionament dels camins de
rodolament per a la pavimentadora. Col·locació dels elements de les
juntes del formigó de ferm. Posada en obra del formigó de ferm. Execució
de juntes en fresc en el formigó de ferm. Finalització de la capa del
formigó de ferm. Numeració i marcat de lloses en el formigó de ferm.
Curat del formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el formigó de
ferm. Segellat de les juntes en el formigó de ferm. Tram de prova per al
formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

21.319,000

UFR010

m² Ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1, compost de capa granular
de 20 cm d'espessor de barreja de riu artificial

Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1,
compost per: capa granular de 15 cm d'espessor de barreja de riu
artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada per a tràfic T41;
capa de 20 cm d'espessor de formigó HF-4,0, resistència a flexotracció a
vint-i-vuit dies (28 d) de 4,0 MPa, amb ciment de classe resistent 32,5 N,
dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació ponderal
d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 mm,
coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut < 35; juntes longitudinals amb
barres d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diàmetre i 80 cm
de longitud, col·locades a una separació d'1 m; juntes transversals cada
3,5 m; curat amb pintura filmògena; segellat de juntes amb cordó sintètic i
massilla de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u.
Preparació de la superfície que rebrà el tot-u. Preparació del material.
Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de prova. Estudi i obtenció
de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la superfície de
seient per a l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de
ferm. Transport del formigó de ferm. Col·locació dels elements de guia i
condicionament dels camins de rodolament per a la pavimentadora.
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Col·locació dels elements de les juntes del formigó de ferm. Posada en
obra del formigó de ferm. Execució de juntes en fresc en el formigó de
ferm. Finalització de la capa del formigó de ferm. Numeració i marcat de
lloses en el formigó de ferm. Curat del formigó de ferm. Execució de
juntes serrades en el formigó de ferm. Segellat de les juntes en el formigó
de ferm. Tram de prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

13.825,000

37,81

522.723,25
_______________

1.134.578,55
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CAPITOL E12 ENRAJOLATS, APLACATS I PREFABR.
RAG012

m² Alicatat amb rajola de València llis, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², col·locat sobre una
superfície suport de plaques de guix lamina

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis,
1/0/-/- (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit
addicional, tipus -/-), 20x20 cm, 8 €/m², rebut amb adhesiu de ciment
normal, C1 sense cap característica addicional, color gris. Inclús p/p de
preparació de la superfície suport de plaques de guix laminat; replanteig,
talls, cantoneres de perfil de PVC, Schlüter-JOLLY-P W 45
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 4,5 mm d'altura, color blanc RAL 9001, i junts;
rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima
(entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat
i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i
disposició de rajoles. Col·locació de mestres o regles. Preparació i
aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de
3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

23,090

27,76

640,98
_______________

640,98
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CAPITOL E13 FUSTERIA DE FUSTA
EAQD2275 u

Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.llises+int.fusta,70cmx200

Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària

EB112C91 m

7,000

74,55

7,700

131,77

521,85

Barana melis p/envernissar,muntants,brèndoles/12cm,h=90cm,cargol

Barana de fusta de melis per a envernissar, amb muntants, i brèndoles a
12 cm de separació, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols
1.014,63
_______________

1.536,48
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CAPITOL E14 FUST. D'ALUMINI, POLIURETÀ I PVC
QLL010

m² Llanternó a una aigua amb una llum màxima entre 3 i 8 m revestit amb plaques
alveolars de policarbonat cel·lular incolora i 6 mm

Formació de llanternó a una aigua en façana, amb perfileria autoportant
d'alumini lacat per una dimensió de llum màxima entre 3 i 8 m revestit
amb plaques alveolars de policarbonat cel·lular incolora i 6 mm de gruix.
Inclús perfileria estructural d'alumini lacat, cargols i elements
d'acabament i peces d'ancoratge per formació de l'element portant, talls
de planxa, perfileria universal amb gomes de neoprè per tancaments,
cargols d'acer inoxidable i peces especials per la col·locació de les
plaques. Totalment terminat en condicions d'estanquitat.
Inclou: Muntatge de l'element portant. Muntatge de l'estructura de perfileria
d'alumini. Col·locació i fixació de les plaques. Resolució del perímetre
interior i exterior del conjunt. Segellat elàstic de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

94,080

346,45

32.594,02
_______________

32.594,02
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CAPITOL E14.02 FUST. D'ALUMINI, POLIURETÀ I PVC
QLC010

Ut Claraboia de cúpula practicable parabòlica monovalva, de polimetilmetacrilat
(PMMA), de base quadrada, llum de buit 140x140 cm,

Subministrament i muntatge de claraboia de cúpula practicable
parabòlica monovalva, de polimetilmetacrilat (PMMA), de base quadrada,
llum de buit 140x140 cm, inclús sòcol de polièster reforçat amb fibra de
vidre (PRFV) amb aïllament tèrmic lateral tipus sandvitx d'espuma de
poliuretà, acabat amb gel-coat de color blanc, amb dispositiu d'obertura
automàtica mitjançant fusible tèrmic, per a evacuació de fums; fixació
estanca de cúpula a sòcol amb cargols i col·locació de caputxons
protectors i de sòcol a coberta mitjançant tirafons o claus d'acer inoxidable.
Inclou: Fixació del sòcol al forat deixat en el sostre. Protecció i
impermeabilització rematant el sòcol. Col·locació i fixació de la cúpula
sobre el sòcol. Col·locació dels elements d'estanquitat del junt
sòcol-cúpula. Col·locació dels elements de protecció i estanquitat de les
fixacions. Col·locació dels mecanismes d'obertura.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

10,000

1.004,68

10.046,80
_______________

10.046,80
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CAPITOL E15 SERRALLERIA
EANA5185 u

Bast.3/4 porta fusta,p/llum bast.80cmx200cm

Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment
de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
11,000

26,18

108,000

73,70

287,98

EARC1101 m2 Porta extensible,acer galv.,sobre guia inf.,anc.mort.1:4

Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat,
corredissa sobre una guia inferior i conduïda per una guia superior, amb
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
7.959,60
_______________

8.247,58
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CAPITOL E15.02 SERRALLERIA
EARC1101 m2 Porta extensible,acer galv.,sobre guia inf.,anc.mort.1:4

Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat,
corredissa sobre una guia inferior i conduïda per una guia superior, amb
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
94,000

73,70

6.927,80
_______________

6.927,80
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CAPITOL E15.03 SERRALLERIA
FDR010

m² Reixa metàl·lica composada per bastidor de tub quadrat de perfil buit d'acer
laminat en fred de 20x20x1,5 mm, barrots horitzonta

Reixa metàl·lica composada per bastidor de tub quadrat de perfil buit
d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm, barrots horitzontals de tub
quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm i barrots
verticals de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5
mm. Tot allò amb tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i
emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un
espessor mig de recobriment de 20 micres Inclús p/p de garres
d'ancoratge. Elaboració en taller i fixació mitjançant rebut en obra de
fàbrica amb morter de ciment M-5 i ajustament final en obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa.
Aplomat i anivellació. Resolució de les unions del bastidor als paraments.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

25,000

51,73

1.293,25
_______________

1.293,25
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CAPITOL E16 VIDRES I TRASLÚCIDS
E16ECA110 m2 Acristalamiento doble exterior dos lunas 6 mm, cámara 6/8/12 mm
75,600

46,87

3.543,37

119,168

34,30

4.087,46

18,000

62,85

E16ECA030 m2 Acristalamiento doble exterior dos lunas 4 mm, cámara 6/8/12 mm

EC171M23 m2 Vidr.aïlla.2 llunes,g=6+8mm+cambra 8mm,col.llistó vidre

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 6 i 8 mm de gruix i cambra d'aire
de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
1.131,30
_______________

8.762,13
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CAPITOL E17 ELECTRICITAT I DOMÒTICA
E17MJC110 u

Registro de toma o base acceso terminal (BAT) TV/ FM-SAT
5,000

31,21

156,05

1,000

20,60

20,60

35,000

29,87

1.045,45

25,000

40,58

1.014,50

1,000

68,08

68,08

1,000

53,77

53,77

37,000

33,48

1.238,76

1,000

31,42

31,42

12,000

31,21

374,52

1,000

9,91

9,91

130,825

7,19

940,63

120,025

7,89

947,00

1,000

767,35

767,35

E17BAM_01 u Gastos tramitación contratación suministro eléctrico

E17MSC010 u Punto de luz sencillo, tubo PVC y conducto cobre

E17MSC020 u Punto de luz conmutado sencillo, tubo PVC y conductor cobre

E17MSC050 u Punto de luz doble conmutado, tubo PVC y conductor cobre

E17MSC060 u Pulsador timbre, tubo PVC y conductor cobre

E17MSB090 u Base de enchufe con toma tierra 10/16 A

E17MJA_01 u

E17BD100 u

Base de enchufe con toma tierra 25 A

Toma tierra equipotencial para baños

E17CBL060 u

Caja ICP para interior de oficina

E17CC010 m

Circuito alumbrado monofásico

E17CC020 m

Circuito monofásico para usos varios

E17CBL030 u

Cuadro de distribución en oficina

E17CC050 m

Circuito monofásico para caldera o calentador
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3.168,000
12,88
40.803,84
E17CL030 m

E17CI010 m

E17CI020 m

E17CI030 m

E17MJC090 u

E17MJA_02 u

Línea repartidora 2x16 mm2 de cobre aislada, grapeada pared
5,000

38,42

192,10

264,000

15,76

4.160,64

264,000

17,82

4.704,48

264,000

22,56

5.955,84

6,000

33,99

203,94

2,000

31,42

62,84

1,000

191,58

191,58

20,000

20,29

405,80

4,000

217,33

869,32

1,000

196,73

196,73

1,000

238,96

Derivación individual 3x6 mm2 cobre, monofásica

Derivación individual 3x10 mm2 cobre, monofásica

Derivación individual 3x16 mm2 cobre, monofásica

Base de enchufe de superficie en garaje

Base de enchufe tipo industrial de 32 A

E17BAM010 u Caja general de protección y contador de medida monofásico

E17CI060 m

Derivación individual 5x10 mm2 cobre, trifásico

E17BCT010 u

Módulo para contador trifásico

E17BAP030 u

Caja general protección 160 A trifásica

E17BCV030 u

Módulo interruptor de 160 A para centralización de contadores
238,96
_______________

64.654,11
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CAPITOL E17.02 ELECTRICITAT I DOMÒTICA
E17MJC110 u

Registro de toma o base acceso terminal (BAT) TV/ FM-SAT
5,000

31,21

156,05

1,000

20,60

20,60

35,000

29,87

1.045,45

25,000

40,58

1.014,50

1,000

68,08

68,08

1,000

53,77

53,77

37,000

33,48

1.238,76

1,000

31,42

31,42

12,000

31,21

374,52

1,000

9,91

9,91

130,825

7,19

940,63

120,025

7,89

947,00

1,000

767,35

767,35

E17BAM_01 u Gastos tramitación contratación suministro eléctrico

E17MSC010 u Punto de luz sencillo, tubo PVC y conducto cobre

E17MSC020 u Punto de luz conmutado sencillo, tubo PVC y conductor cobre

E17MSC050 u Punto de luz doble conmutado, tubo PVC y conductor cobre

E17MSC060 u Pulsador timbre, tubo PVC y conductor cobre

E17MSB090 u Base de enchufe con toma tierra 10/16 A

E17MJA_01 u

E17BD100 u

Base de enchufe con toma tierra 25 A

Toma tierra equipotencial para baños

E17CBL060 u

Caja ICP para interior de oficina

E17CC010 m

Circuito alumbrado monofásico

E17CC020 m

Circuito monofásico para usos varios

E17CBL030 u

Cuadro de distribución en oficina

E17CC050 m

Circuito monofásico para caldera o calentador
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3.168,000
12,88
40.803,84
E17CL030 m

E17CI010 m

E17CI020 m

E17CI030 m

E17MJC090 u

E17MJA_02 u

Línea repartidora 2x16 mm2 de cobre aislada, grapeada pared
5,000

38,42

192,10

264,000

15,76

4.160,64

264,000

17,82

4.704,48

264,000

22,56

5.955,84

6,000

33,99

203,94

2,000

31,42

62,84

1,000

191,58

191,58

20,000

20,29

405,80

4,000

217,33

869,32

1,000

196,73

196,73

1,000

238,96

Derivación individual 3x6 mm2 cobre, monofásica

Derivación individual 3x10 mm2 cobre, monofásica

Derivación individual 3x16 mm2 cobre, monofásica

Base de enchufe de superficie en garaje

Base de enchufe tipo industrial de 32 A

E17BAM010 u Caja general de protección y contador de medida monofásico

E17CI060 m

Derivación individual 5x10 mm2 cobre, trifásico

E17BCT010 u

Módulo para contador trifásico

E17BAP030 u

Caja general protección 160 A trifásica

E17BCV030 u

Módulo interruptor de 160 A para centralización de contadores
238,96
_______________

64.654,11
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CAPITOL E17.03 ELECTRICITAT I DOMÒTICA
E17MJC110 u

Registro de toma o base acceso terminal (BAT) TV/ FM-SAT
5,000

31,21

156,05

1,000

20,60

20,60

35,000

29,87

1.045,45

25,000

40,58

1.014,50

1,000

68,08

68,08

1,000

53,77

53,77

37,000

33,48

1.238,76

1,000

31,42

31,42

12,000

31,21

374,52

1,000

9,91

9,91

130,825

7,19

940,63

120,025

7,89

947,00

1,000

767,35

767,35

E17BAM_01 u Gastos tramitación contratación suministro eléctrico

E17MSC010 u Punto de luz sencillo, tubo PVC y conducto cobre

E17MSC020 u Punto de luz conmutado sencillo, tubo PVC y conductor cobre

E17MSC050 u Punto de luz doble conmutado, tubo PVC y conductor cobre

E17MSC060 u Pulsador timbre, tubo PVC y conductor cobre

E17MSB090 u Base de enchufe con toma tierra 10/16 A

E17MJA_01 u

E17BD100 u

Base de enchufe con toma tierra 25 A

Toma tierra equipotencial para baños

E17CBL060 u

Caja ICP para interior de oficina

E17CC010 m

Circuito alumbrado monofásico

E17CC020 m

Circuito monofásico para usos varios

E17CBL030 u

Cuadro de distribución en oficina

E17CC050 m

Circuito monofásico para caldera o calentador
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3.168,000
12,88
40.803,84
E17CL030 m

E17CI010 m

E17CI020 m

E17CI030 m

E17MJC090 u

E17MJA_02 u

Línea repartidora 2x16 mm2 de cobre aislada, grapeada pared
5,000

38,42

192,10

264,000

15,76

4.160,64

264,000

17,82

4.704,48

264,000

22,56

5.955,84

6,000

33,99

203,94

2,000

31,42

62,84

1,000

191,58

191,58

20,000

20,29

405,80

4,000

217,33

869,32

1,000

196,73

196,73

1,000

238,96

Derivación individual 3x6 mm2 cobre, monofásica

Derivación individual 3x10 mm2 cobre, monofásica

Derivación individual 3x16 mm2 cobre, monofásica

Base de enchufe de superficie en garaje

Base de enchufe tipo industrial de 32 A

E17BAM010 u Caja general de protección y contador de medida monofásico

E17CI060 m

Derivación individual 5x10 mm2 cobre, trifásico

E17BCT010 u

Módulo para contador trifásico

E17BAP030 u

Caja general protección 160 A trifásica

E17BCV030 u

Módulo interruptor de 160 A para centralización de contadores
238,96
_______________

64.654,11
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CAPITOL E18 IL·LUMINACIÓ
E18IMA110 u

Luminaria empotrada 2*36 W con difusor lacado

E18IDP010 u

Foco directo o carril de 60 - 120 W

E18IDE110 u

Foco empotrado doWnlight de 18 W

E18IEB020 u

Luminaria estanca fluorescente tipo industrial

E18IN010 u

E18GLC010 u

19,000

125,66

2.387,54

2,000

63,24

126,48

4,000

49,65

198,60

48,000

42,85

2.056,80

15,000

214,24

3.213,60

45,000

36,98

1.664,10

Luminaria de descarga tipo industrial

Luminaria de emergencia autónoma de 45 lúmenes

_______________

9.647,12
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CAPITOL E18.02 IL·LUMINACIÓ
E18IMA110 u

Luminaria empotrada 2*36 W con difusor lacado

E18IDP010 u

Foco directo o carril de 60 - 120 W

E18IDE110 u

Foco empotrado doWnlight de 18 W

E18IEB020 u

Luminaria estanca fluorescente tipo industrial

E18IN010 u

E18GLC010 u

19,000

125,66

2.387,54

2,000

63,24

126,48

4,000

49,65

198,60

48,000

42,85

2.056,80

15,000

214,24

3.213,60

45,000

36,98

1.664,10

Luminaria de descarga tipo industrial

Luminaria de emergencia autónoma de 45 lúmenes

_______________

9.647,12
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CAPITOL E18.03 IL·LUMINACIÓ
E18IMA110 u

Luminaria empotrada 2*36 W con difusor lacado

E18IDP010 u

Foco directo o carril de 60 - 120 W

E18IDE110 u

Foco empotrado doWnlight de 18 W

E18IEB020 u

Luminaria estanca fluorescente tipo industrial

E18IN010 u

E18GLC010 u

19,000

125,66

2.387,54

2,000

63,24

126,48

4,000

49,65

198,60

48,000

42,85

2.056,80

15,000

214,24

3.213,60

45,000

36,98

1.664,10

Luminaria de descarga tipo industrial

Luminaria de emergencia autónoma de 45 lúmenes

_______________

9.647,12
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CAPITOL E19 TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICA
IAF020

Ut Punt d'interconnexió de cables de parells trenats, per a xarxa de distribució de
50 parells, format per un registre principal me

Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de cables de
parells trenats, per a xarxa de distribució de 50 parells, format per un
registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm proveït de 13 connectors
tipus RJ45 i 1 panell amb capacitat per a 24 connectors. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del panell. Col·locació
dels connectors. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

IAF070

m

1,000

255,00

255,00

106,000

10,01

1.061,06

10,000

16,67

166,70

Cable de 25 parells (25x2x0,50 mm), categoria 3, amb beina exterior lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosi

Subministrament i instal·lació de cable de 25 parells (25x2x0,50 mm),
categoria 3, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè,
pantalla de cinta d'alumini amb fil de drenatge i beina exterior lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 10,7 mm de
diàmetre de color verd. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

IAF075

Ut Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector femella
tipus RJ45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de super

Subministrament i instal·lació de roseta de terminació de xarxa de
dispersió formada per connector femella tipus RJ45 de 8 contactes,
categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Col·locació de la roseta. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

ILP010

m

Canalització principal fix en superfície formada per 5 tubs de PVC rígid de 50
mm de diàmetre, en edificació de 10 PAU.
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Subministrament i instal·lació de canalització principal fix en superfície,
entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 10 PAU, formada per 5 tubs
(1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1
cable de fibra òptica, 1 reserva) de PVC rígid de 50 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 1250 N, resistència al impacte 2
joules, amb IP 547. Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil
guia. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

ILP011

106,000

39,72

4.210,32

1,000

119,19

119,19

Ut Pericó de registre secundari en canalització principal soterrada de 400x400x400
mm.

Subministrament i instal·lació d'arqueta de registre secundari en
canalització principal soterrada de 400x400x400 mm de dimensions
interiors, dotada de ganxos per tracció i equipada de bastiment i tapa
metàl·lics, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de
10 cm de gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a la
formació de solera, capaigual de conductes, connexions i acabaments.
Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral
posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Muntatge de les peces prefabricades. Connexionat de tubs de la
canalització. Col·locació d'accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

ILR030

Ut Equipament complert per RITU, fins a 10 PAU, en armari de 200x100x50 cm.

Instal·lació d'equipament complert per RITU, recinte únic d'instal·lacions
de telecomunicacions, de fins a 10 punts d'accés a usuari, en armari de
200x100x50 cm, compost de: quadre de protecció superficial amb un grau
de protecció mínim IP 4X + IK 05 i amb regleter per la connexió del cable
de connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall
omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de
25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui
produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1
interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400
Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte
300 mA de tipus selectiu i 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de
tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall
mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de
presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de
l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor unipolar i 4
bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves
caixes d'encastar i de derivació i tub protector Aiscan-C "AISCAN";
connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm²
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de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el sostre
amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa
d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes
en superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant
tubs protectors de PVC rígid, Aiscan-BNE "AISCAN", per a la seva
utilització per a possibles companyies operadores de serveis de
telecomunicació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de canalitzacions i accessoris. Pas de tubs de
protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Muntatge dels
components. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Acoblament
en interior de caixes. Connexionat dels conductors. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,000

498,78

498,78
_______________

6.311,05

272

PRESSUPOST
Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
QUANTITAT
PREU
IMPORT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E20 LAMPISTERIA
1J41A000 u

Instal.lació lampisteria 1pis 100m2

Instal.lació de lampisteria interior d'un pis de 100 m2 de superfície
1,000

764,75

764,75
_______________

764,75
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CAPITOL E20.03 LAMPISTERIA
ENX12225 u

Grup pressió membr. <=3m3/h,4bar-3bar,trif.,munt.s/bancad.

Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com a
màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic i
muntat sobre bancada
1,000

371,84

371,84
_______________

371,84
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CAPITOL E21 APARELLS SANITARIS
EJ13B212 u

Lavabo porcel. A45-60cm,blanc,t2,col.mural

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, tipus 2, col.locat amb suports murals

EJ14BB12 u

3,000

39,67

3,000

227,63

119,01

Inodor porcel.horitz.,cist.,blanc,t2,col.

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, tipus 2, col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa
d'evacuació
682,89
_______________

801,90
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CAPITOL E22 CALEFACCIÓ I A.C.S.
ICB006

Ut Captador solar tèrmic complet, partit, per a instal·lació individual, per a
col·locació sobre coberta inclinada, compost per: un

Subministrament i instal·lació de captador solar tèrmic complet, partit, per
a instal·lació individual, per a col·locació sobre coberta inclinada, format
per: un panell de 1160x1930x90 mm, superfície útil total 2,02 m²,
rendiment òptic: 0,819 i coeficient de pèrdues primari 4,227 W/m²K,
segons UNE-EN 12975-2; superfície absorbent i conductes de coure;
coberta protectora de vidre de 4 mm d'espessor; dipòsit de 200 l, amb un
serpentí; grup de bombament individual amb vas d'expansió de 18 l i vas
preexpansió; centraleta solar tèrmica programable; kit de muntatge per a
un panell sobre coberta inclinada; doble te sonda-purgador i purgador
automàtic d'aire, inclús líquid de reblert per a captador solar tèrmic.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del conjunt. Col·locació de l'estructura de suport.
Col·locació i fixació dels panells sobre l'estructura suport. Col·locació del
sistema d'acumulació solar. Connexionat amb la xarxa de conducció
d'aigua. Ompliment del circuit.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,000

2.803,37

2.803,37
_______________

2.803,37
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CAPITOL E26 PROTECCIÓ
EM31281J u

Extintor manual pols seca poliv.,12kg,pressió incorpo.,pintat,su

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

EM133067 u

6,000

55,46

332,76

2,000

36,67

73,34

5,000

16,98

84,90

1,000

136,61

Sirena electrònica,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so
bitònic, muntada a l'interior

EM141002 u

Polsador alarma+interruptor man.,prot.vidr.,munt.superf.

Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb
vidre, muntat superficialment

EMD31137 u

Centr.antirob.circuits,alarma,memoria,clau,munt.int.

Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de
retard, un circuit de protecció, alarma acústica, memòria d'alarma i pany
amb clau, muntada a l'interior
136,61
_______________

627,61

277

PRESSUPOST
Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
QUANTITAT
PREU
IMPORT
____________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL E26.02 PROTECCIÓ
EM31281J u

Extintor manual pols seca poliv.,12kg,pressió incorpo.,pintat,su

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

EM133067 u

4,000

55,46

221,84

2,000

36,67

73,34

2,000

16,98

Sirena electrònica,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so
bitònic, muntada a l'interior

EM141002 u

Polsador alarma+interruptor man.,prot.vidr.,munt.superf.

Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb
vidre, muntat superficialment
33,96
_______________

329,14
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CAPITOL E26.03 PROTECCIÓ
EM31281J u

Extintor manual pols seca poliv.,12kg,pressió incorpo.,pintat,su

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

EM133067 u

14,000

55,46

776,44

13,000

36,67

476,71

13,000

16,98

220,74

1,000

3.811,02

3.811,02

Sirena electrònica,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.

Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so
bitònic, muntada a l'interior

EM141002 u

Polsador alarma+interruptor man.,prot.vidr.,munt.superf.

Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb
vidre, muntat superficialment

ENXA6425 u

Grup pressió incendis 50m3/h,5bar-6bar,1 bomb.serv.+1 bomb.jocke

Grup de pressió per a instal.lacions contra incendis de cabal 50 m3/h,
com a màxim, pressió mínima de 5 bar i màxima 6 bar amb 1 bomba de
servei i 1 bomba jockey i muntat sobre bancada

IOB020

Ut Dipòsit de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central amb additiu hidròfug, i abocament des de cami

Subministrament i instal·lació de dipòsit per reserva d'aigua contra
incendis de 250 m³ de capacitat, format per un vas amb parets de 30 cm
de gruix de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central amb additiu hidròfug, i abocament des de camió, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia de 50 kg/m³; cobert amb un forjat de 21
cm de cantell compost de bigueta pretensada T-18 i revoltó de formigó,
60x20x17 cm, inclús p/p de peces especials, amb tapa de fosa de 80x85
cm de registre, i dues capes, en les parets del vas, d'impermeabilitzant
mineral en capa fina, color blanc, compost de ciments especials, àrids,
resines, sals actives i additius, pas de l'aigua a contrapressió < 125
cm³/m² a les 24 hores i certificat de potabilitat, espessor del morter 3 mm,
sobre base resistent (no inclosa en aquest preu), garantint-se les
condicions de subministrament. Inclús vàlvula de flotador de 2 1/2" mm de
diàmetre per a connectar amb l'escomesa de la xarxa de distribució
d'aigua per a proveïment dels equips d'extinció d'incendis interruptors de
nivell, vàlvula de bola de 50 mm de diàmetre per a buidatge i vàlvula de tall
de papallona de 2 1/2" de diàmetre per a connectar al grup de pressió, p/p
de bastimentada, muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat a dues
cares amb panells metàl·lics modulars, unions, suports, colzes,
maneguets, tes, peces especials i accessoris. Totalment muntat,
connexionat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i accessoris.
Replanteig del sistema d'encofrat. Col·locació de l'armadura del vas amb
separadors homologats. Col·locació d'elements per a pas
d'instal·lacions. Muntatge del sistema d'encofrat a dues cares del vas.
Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge de l'encofrat i curat
del formigó. Neteja de la superfície del vas. Impermeabilització del vas.
Muntatge del sistema d'encofrat del cèrcol perimetral. Col·locació i
muntatge de biguetes, revoltons, separadors, armadures i malla

279

PRESSUPOST
Panta Pellets Llavorsi
CODI
RESUM
QUANTITAT
PREU
IMPORT
____________________________________________________________________________________________________________________________

electrosoldada. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Comprovació de les mesures després del
desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
Col·locació de la tapa de registre. Col·locació i fixació de canonades i
accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

IOB022

m

1,000

12.779,67

12.779,67

742,000

26,56

19.707,52

Xarxa soterrada de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció
d'incendis, formada per canonada de polietilè (PE),

Subministrament i instal·lació de xarxa soterrada de distribució d'aigua
per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per canonada
de polietilè (PE), multicapa, de 90 mm de diàmetre, unió electrosoldable,
col·locada sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
30 cm per sobre de la generatriu superior, que arrenca des de la font de
proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p de
accessoris i peces especials. Sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases. Totalment muntada, connexionada i per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, dels accessoris i de
les peces especials. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació de
canonades, accessoris i peces especials. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

IOB030

Ut Boca d'incendi equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superfície, composta de:
armari d'acer, acabat amb pintura color vermell i po

Subministrament i instal·lació de boca d'incendi equipada (BIE) de 45 mm
(1 1/2") de superfície, composta de: armari d'acer de 1,2 mm d'espessor,
acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 i porta cega d'acer de
1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000;
enrotlladora metàl·lica giratòria abatible 180° permetent l'extracció de la
mànega en qualsevol direcció, pintada en vermell epoxi, amb alimentació
axial; mànega plana de 20 m de longitud; llança de tres efectes
(tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i
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vàlvula de tancament de seient de 45 mm (1 1/2"), de llautó, amb
manòmetre 0-16 bar, col·locada en parament. Inclús accessoris i
elements de fixació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la BIE, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Fixació de l'armari al parament.
Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

16,000

304,44

4.871,04
_______________

42.643,14
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CAPITOL E27 PINTURES I TRACT. ESPECÍFICS
E898J140 m2 Pintat vert.cola llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical, a la cola amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat
1.743,010

1,88

77,000

9,42

3.276,86

E8AB1BC0 m2 Envernissat barana/reixa,vernís sint.,1insecticida,+2acab.

Envernissat de baranes i reixes de fusta, amb barrots a 12cm de
separació, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, i dues d'acabat
725,34
_______________

4.002,20
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CAPITOL E27.02 PINTURES I TRACT. ESPECÍFICS
E898J140 m2 Pintat vert.cola llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical, a la cola amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat
540,000

1,88

1.015,20
_______________

1.015,20
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CAPITOL E27.03 PINTURES I TRACT. ESPECÍFICS
GBA31110 m2 Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
299,600

6,99

2.094,20
_______________

2.094,20
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CAPITOL E28 ALTA TENSIÓ
AT01

m

Cable Unipolar 95 mm2 Al DHV-18/30

AT02

m

Tub 175 mm diametre interior

AT03

u

Proteccions Fusibles 10 A

AT04

u

Proteccions Relés Tèrmics 10 A

AT05

AT06

u

u

66,000

31,25

2.062,50

22,000

8,30

182,60

3,000

9,66

28,98

3,000

35,54

106,62

1,000

173,83

173,83

3,000

94,37

283,11

Proteccions I. Seccionador 200 A

Autovàlvula parallamps 5 kA, 36 kV

_______________

2.837,64
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CAPITOL E29 CENTRE TRANSFORMADOR
CT01

u

Envolvente prefabricada 4.88x2.62x3 m.

CT02

u

CELDAS A.T. Línea 400 A

CT03

u

CELDAS A.T. Protección con fusibles 400 A

CT04

u

Denominación CELDAS A.T. 400 A

CT05

CT06

CT07

CT08

CT09

u

u

u

u

u

1,000

7.939,64

7.939,64

1,000

2.919,61

2.919,61

1,000

5.693,40

5.693,40

1,000

7.758,55

7.758,55

1,000

206,42

206,42

1,000

6.207,78

6.207,78

1,000

151,38

151,38

2,000

612,81

1.225,62

11,000

24,35

267,85

22,000

13,14

289,08

1,000

76,54

76,54

1,000

92,29

92,29

1,000

309,58

INTERCONEXIÓN CELDAS A.T. Y TRAFO Cables A.T. aisl. seco 1

EQUIPOS DE POTENCIA Trafo aisl. aceite 125 KVA

INTERCONEXIÓN TRAFO Y CUADROS B.T. Cables B.T. 0,6/1 kV 1 KVA

EQUIPOS DE B.T. Cuadro B.T.

RED DE TIERRAS Picas 14 mm f

CT10

u

RED DE TIERRAS Conductor desnudo Cu 50 mm2

CT11

u

VARIOS Equipo iluminación

CT12

u

VARIOS Equipo seguridad y maniobra

CT13

u

VARIOS Rejillas protección
309,58
_______________

33.137,74
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CAPITOL E30 BAIXA TENSIÓ
BT01

m

Cable Unipolar Cu 2.5 mm2 PVC 450/750 V

BT02

m

Cable Unipolar Cu 2.5 mm2 TT

BT03

m

Cable Unipolar Cu 4 mm2 PVC 450/750 V

BT04

m

Cable Unipolar Cu 4 mm2 TT

BT05

BT06

BT07

BT08

BT09

m

m

m

m

m

128,40

60,000

1,07

64,20

120,600

1,31

157,99

60,000

1,31

78,60

496,000

2,72

1.349,12

630,000

2,87

1.808,10

364,000

2,72

990,08

210,600

3,37

709,72

700,000

3,45

2.415,00

365,000

3,37

1.230,05

50,000

4,65

232,50

179,000

4,65

832,35

113,200

5,64

638,45

Cable Unipolar Cu 6 mm2 PVC 0.6/1 kV

Cable Unipolar Cu 6 mm2 TT

Cable Unipolar Cu 10 mm2 PVC 450/750 V

Cable Unipolar Cu 10 mm2 PVC 0.6/1 kV

m

Cable Unipolar Cu 10 mm2 TT

BT11

m

Cable Unipolar Cu 16 mm2 PVC 0.6/1 kV

BT12

m

Cable Unipolar Cu 16 mm2 TT

BT13

m

Cable Unipolar Cu 25 mm2 PVC 450/750 V

m

1,07

Cable Unipolar Cu 6 mm2 PVC 450/750 V

BT10

BT14

120,000

Cable Unipolar Cu 25 mm2 PVC 0.6/1 kV
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4,000
5,86
23,44
BT15

BT16

BT17

BT18

BT19

BT20

m

m

m

m

m

m

Cable Unipolar Cu 25 mm2 TT
4,000

5,64

22,56

10,000

7,76

77,60

334,000

7,42

2.478,28

80,000

7,76

620,80

12,000

10,10

121,20

1,000

9,25

9,25

1,000

10,10

10,10

160,600

13,86

2.225,92

3,000

15,51

46,53

1,000

13,86

13,86

4,000

23,01

92,04

120,000

4,10

492,00

105,000

4,58

480,90

5,000

7,32

36,60

84,000

10,45

877,80

Cable Unipolar Cu 35 mm2 PVC 450/750 V

Cable Unipolar Cu 35 mm2 PVC 0.6/1 kV

Cable Unipolar Cu 35 mm2 TT

Cable Unipolar Cu 50 mm2 PVC 450/750 V

Cable Unipolar Cu 50 mm2 PVC 0.6/1 kV

BT21

m

Cable Unipolar Cu 50 mm2 TT

BT22

m

Cable Unipolar Cu 70 mm2 PVC 450/750 V

BT23

m

Cable Unipolar Cu 95 mm2 PVC 0.6/1 kV

BT24

m

Cable Unipolar Cu 95 mm2 TT

BT25

m

Cable Unipolar Cu 150 mm2 PVC 0.6/1 kV

BT26

m

Tub Diametre 20

BT27

m

Tub Diametre 25

BT28

m

Tub Diametre 40

BT29

m

Tub Diametre 63
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CODI
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BT30
u Magnetotèrmic Bipolar 16 A

BT31

u

Magnetotèrmic Tetrapolar 16 A

BT32

u

Magnetotèrmic Bipolar 20 A

BT33

u

Magnetotèrmic Tetrapolar 25 A

BT34

u

Magnetotèrmic Bipolar 30 A

BT35

u

Magnetotèrmic Tetrapolar 30 A

BT36

u

Magnetotèrmic Bipolar 38 A

BT37

u

Magnetotèrmic Tetrapolar 63 A

BT38

u

Interruptor Automàtic Bipolar 100 A

BT39

u

Interruptor Automàtic Tetrapolar 100 A

BT40

u

Interruptor Automàtic Bipolar 160 A

BT41

BT42

BT43

BT44

u

u

u

u

2,000

36,03

72,06

1,000

78,24

78,24

1,000

43,56

43,56

1,000

81,76

81,76

1,000

46,27

46,27

2,000

85,95

171,90

2,000

97,11

194,22

1,000

150,86

150,86

1,000

113,96

113,96

2,000

218,55

437,10

1,000

248,63

248,63

3,000

339,30

1.017,90

3,000

167,60

502,80

2,000

171,23

342,46

Interruptor Automàtic Tetrapolar 160 A

Diferencial Bipolar 25 A / 30 mA

Diferencial Tetrapolar 25 A / 30 mA

Diferencial Bipolar 40 A / 30 mA
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CODI
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IMPORT
____________________________________________________________________________________________________________________________
3,000
147,39
442,17
BT45

BT46

BT47

BT48

BT49

BT50

u

u

u

u

u

u

Diferencial Tetrapolar 40 A / 30 mA
2,000

227,13

454,26

1,000

240,61

240,61

2,000

711,73

1.423,46

3,000

711,73

2.135,19

3,000

73,77

221,31

1,000

3.238,56

3.238,56

Diferencial Tetrapolar 63 A / 30 mA

Relé i Transformador 100 A / 30 mA

Relé i Transformador 160 A / 30 mA

Fusibles 315 A. Protecció Repartidora i derivació

Interruptor Automàtic Tetrapolar 400 A. Protecció Repartidora i derivació

_______________

29.920,72

TOTAL ........................................................................................................................................................
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RESUM DE PRESSUPOST
Panta Pellets Llavorsi
CAPITOL

RESUM

E01

ACTUACIONS PREVIES.....................................................................................................................................

IMPORT
%
______
1.393,20
0,05

E01.02

ACTUACIONS PREVIES.....................................................................................................................................

1.548,00

0,05

E01.03

ACTUACIONS PREVIES.....................................................................................................................................

84.240,17

2,75

E02

CONDICIONAMENT DEL TERRENY .................................................................................................................

231,00

0,01

E02.02

CONDICIONAMENT DEL TERRENY .................................................................................................................

231,00

0,01

E02.03

CONDICIONAMENT DEL TERRENY .................................................................................................................

5.412,18

0,18

E03

XARXA DE SANEJAMENT .................................................................................................................................

5.054,21

0,17

E04

FONAMENTACIONS ...........................................................................................................................................

21.679,60

0,71

E04.02

FONAMENTACIONS ...........................................................................................................................................

10.897,68

0,36

E04.03

FONAMENTACIONS ...........................................................................................................................................

793.823,85

25,92

E05

ESTRUCTURES ..................................................................................................................................................

86.202,02

2,82

E05.02

ESTRUCTURES ..................................................................................................................................................

87.504,76

2,86

E07

TANCAMENTS I DIVISIONS ...............................................................................................................................

34.040,60

1,11

E07.02

TANCAMENTS I DIVISIONS ...............................................................................................................................

29.775,60

0,97

E08

REVESTIMENTS I FALSOS SOSTRES .............................................................................................................

6.881,76

0,22

E09

COBERTES .........................................................................................................................................................

91.725,48

3,00

E09.02

COBERTES .........................................................................................................................................................

90.004,80

2,94

E09.03

COBERTES .........................................................................................................................................................

82,68

0,00

E11

PAVIMENTS ........................................................................................................................................................

71.473,89

2,33

E11.02

PAVIMENTS ........................................................................................................................................................

84.639,80

2,76

E11.03

PAVIMENTS ........................................................................................................................................................

1.134.578,55

37,05

E12

ENRAJOLATS, APLACATS I PREFABR. ...........................................................................................................

640,98

0,02

E13

FUSTERIA DE FUSTA ........................................................................................................................................

1.536,48

0,05

E14

FUST. D'ALUMINI, POLIURETÀ I PVC...............................................................................................................

32.594,02

1,06

E14.02

FUST. D'ALUMINI, POLIURETÀ I PVC...............................................................................................................

10.046,80

0,33

E15

SERRALLERIA ....................................................................................................................................................

8.247,58

0,27

E15.02

SERRALLERIA ....................................................................................................................................................

6.927,80

0,23

E15.03

SERRALLERIA ....................................................................................................................................................

1.293,25

0,04

E16

VIDRES I TRASLÚCIDS ......................................................................................................................................

8.762,13

0,29

E17

ELECTRICITAT I DOMÒTICA .............................................................................................................................

64.654,11

2,11

E17.02

ELECTRICITAT I DOMÒTICA .............................................................................................................................

64.654,11

2,11
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CAPITOL

RESUM

IMPORT
%
______
64.654,11
2,11

E17.03

ELECTRICITAT I DOMÒTICA .............................................................................................................................

E18

IL·LUMINACIÓ .....................................................................................................................................................

9.647,12

0,32

E18.02

IL·LUMINACIÓ .....................................................................................................................................................

9.647,12

0,32

E18.03

IL·LUMINACIÓ .....................................................................................................................................................

9.647,12

0,32

E19

TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICA .........................................................................................................

6.311,05

0,21

E20

LAMPISTERIA .....................................................................................................................................................

764,75

0,02

E20.03

LAMPISTERIA .....................................................................................................................................................

371,84

0,01

E21

APARELLS SANITARIS ......................................................................................................................................

801,90

0,03

E22

CALEFACCIÓ I A.C.S..........................................................................................................................................

2.803,37

0,09

E26

PROTECCIÓ ........................................................................................................................................................

627,61

0,02

E26.02

PROTECCIÓ ........................................................................................................................................................

329,14

0,01

E26.03

PROTECCIÓ ........................................................................................................................................................

42.643,14

1,39

E27

PINTURES I TRACT. ESPECÍFICS ....................................................................................................................

4.002,20

0,13

E27.02

PINTURES I TRACT. ESPECÍFICS ....................................................................................................................

1.015,20

0,03

E27.03

PINTURES I TRACT. ESPECÍFICS ....................................................................................................................

2.094,20

0,07

E28

ALTA TENSIÓ ......................................................................................................................................................

2.837,64

0,09

E29

CENTRE TRANSFORMADOR ............................................................................................................................

33.137,74

1,08

E30

BAIXA TENSIÓ ....................................................................................................................................................

29.920,72

0,98

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL

______________________
3.062.034,06

13,00 % Despeses Generals ....
6,00 % Benefici industrial ........

398.064,43
183.722,04
___________________________________
Suma.....................................................
581.786,47

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA SENSE IVA

______________________
3.643.820,53

21% I.V.A ..............................................

765.202,31
______________________
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA
4.409.022,84

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de QUATRE MILIONS QUATRE-CENTS NOU MIL VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS
Lleida, juliol de 2014.
La Propietat

L'Enginyer
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