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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1. DADES GENERALS 

Document: PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BT DE L’ESCOLA LA LLAR: 

“MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PER A LA REDUCCIÓ DE CONSUM ENERGÈTIC I AMPLIACIÓ 

PER A IMPLANTAR UN NOU ESPAI DE FORMACIÓ” 

 

Titular: 

Nom:   AJUNTAMENT DE TERRASSA – SERVEI D’EDUCACIÓ 

NIF:   P0827900B 

Adreça:   Carrer de la Rasa 24 

Població:  08221 Terrassa, Barcelona 

 

Emplaçament de la instal·lació 

Activitat:  ESCOLA D’ADULTS LA LLAR 

Adreça:   Placeta Rosa Puig 1 

Població:  08221 Terrassa, Barcelona 

 

Adreça a efectes de notificació: 

Nom:   AJUNTAMENT DE TERRASSA – SERVEI D’EDUCACIÓ 

NIF:   P0827900B 

Adreça:   Carrer de la Rasa 24 

Població:  08221 Terrassa, Barcelona 

 

Redacció del document: 

Empresa:   ENGINIUM solucions tècniques d’enginyeria S.L.P. 

Adreça:   Ctra de Martorell 95, local 3 

Població:  08224 Terrassa (Barcelona) 

Correu-e:  info@4q-enginium.com 

Enginyers Industrials:  Jorge Gil EIC: 15.535 / Beatriz Puras EIC: 15.341 
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2. OBJECTE  

L’objecte del projecte es descriure i valorar econòmicament la modificació de la instal·lació elèctrica 

existent de l’Escola La Llar de Terrassa, per tal de per tal d’adaptar part a la normativa vigent així com 

per a millorar l’enllumenat de l’escola per reduir consums i poder implantar un nou espai de formació 

(arts gràfiques).   

El projecte, els materials emprats i l’execució de la instal·lació estaran d’acord amb l’actual Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decreto 842/2002), les seves instruccions tècniques 

complementàries i altres normes d’aplicació, especialment l’ITC 28 per a locals de publica concurrència.  

 

3. ABAST  

La escomesa i la derivació individual fins al quadre general no es objecte d’aquesta actuació. Tampoc 

forma part, la instal·lació elèctrica de la cuina atès que s'ha realitzat recentment i es deixa l’existent, així 

com la resta de instal·lació elèctrica que ha sigut reformada amb el temps i es troba en condicions 

adients d’utilització.  

L’enllumenat actual basat en tubs fluorescents i reactàncies electromagnètiques es canviarà per 

enllumenat amb tecnologia LED i reactàncies electròniques. 

En qualsevol cas, l’objectiu es reduir el consum elèctric de les instal·lacions d’enllumenat, millorant la 

seva eficiència energètica i millorar la seguretat de la instal·lació. 

 

4. ANTECEDENTS 

El conjunt de la instal·lació elèctrica es troba legalitzada mitjançant la Instrucció 10/2005 del 

Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, amb data de setembre de 2010, i inscrita en el 

Registre de la GENCAT amb el núm. 92892, sent objecte d’operacions de manteniment. 

Amb aquests antecedents, les actuacions que es descriuen al projecte se realitzaran i tramitaran com a 

reforma de la instal·lació elèctrica existent, la qual es modificarà parcialment, afectant a una superfície 

d’uns 700 m2 i suposant una variació significativa a la baixa de la càrrega instal·lada en enllumenat, però 

mantenint la mateixa potència màxima admissible del quadre general (100A/4). 

Tractant-se d’un local de pública concurrència, la instal·lació requereix de projecte, certificat final i 

inspecció inicial per a la seva execució i posada en servei. En el seu dia, l'EIC corresponent haurà de 

certificar que la instal·lació és correcte i compleix amb la normativa actual.  

Cada 5 anys haurà de passar inspecció periòdica. 
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5. NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ APLICABLE. 

La normativa bàsica emprada en la redacció d’aquest document és la següent: 

- RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic en Baixa Tensió i les seves 

instruccions tècniques complementàries. 

- RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors enfront del risc elèctric 

- Codi Tècnic de l’Edificació, CTE DB HE-3 i DB SUA-4. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DE L´EDIFICI 

L’escola La Llar té entrada per la plaça Rosa Puig 1 de Terrassa. Es tracta d’un edifici aïllat format per dos 

edificis annexats de tres plantes cadascú, units interiorment a diferents nivells.   

El centre disposa d’una superfície total d’aproximadament 902 m2, distribuïda en dos edificis annexats 

de tres plantes. L’ús és de docència, estant les estàncies separades en sales per donar classe, 

passadissos d’us comú, i sales restringides per a professors. Els horaris d’us són els habituals per aquest 

tipus d’escola, normalment de 08.00h a 21.00h.  

L’edifici principal va ser construït l’any 1.929 i l’edifici annexat a l’any 1980.  L’edifici principal es troba 

dins del catàleg d’edificis catalogats de la ciutat de Terrassa i, per tant, no es poden fer modificacions 

substancials en cap dels acabats que són visibles. Aquest fet fa que els elements actuals, gairebé en la 

major part, segueixen sent els d’origen. Tot i que l’any 2015 es va realitzar una important transformació 

de la distribució interior de l’edifici, incloent la instal·lació d’un ascensor exterior per garantir el 

compliment de la llei d’accessibilitat, modificant l’entrada principal de l’edifici cap a la plaça Rosa Puig, 

enlloc del carrer Sant Isidre; no modificant gairebé res mes de façana. 

Respecte la instal·lació elèctrica, es troben tres situacions diferents: 

- D’una banda la instal·lació de l’edifici de 1929, que si bé no és la d’origen, si és molt antiga i el 

resultat de successives actuacions al llarg del temps. En aquest cas, part de les canalitzacions i 

conductors precisen de la seva renovació amb certa urgència per tal de garantir la seguretat de la pròpia 

instal·lació i els usuaris. 

- D’altra banda, la instal·lació corresponent a l’edifici annex de l’any 1980, executada amb el REBT 

del 1973, que en general es troba en condicions més acceptables, requerint una intervenció menys 

severa. 

- Finalment, una part de la instal·lació executada amb les darreres reformes, amb la 

reglamentació actual, i que no requereix cap actuació. 
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7. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

7.1 Subministrament 

Les característiques del subministrament elèctric són les següents: 

Classe de subministrament:  Trifàsic, 400/230 V, 50 Hz 

Companyia distribuïdora:  Endesa 

Potència Màxima Admissible.:  69,2 kW  (100A) 

Potència contractada actualment: 50 – 50 – 50 kW, Tarifa 3.0A 

 

7.2 Escomesa 

Es part de la instal.lació de la xarxa de distribució que alimenta la caixa general de protecció CGP. 

L’escomesa es part de la instal.lació constituïda per l’empresa subministradora, per tant el seu disseny 

ha de basar-se en les normes particulars d’aquesta. 

En aquest cas, l’escomesa ja existeix i no es modifica, per tant, no forma part d’aquest projecte. 

 

7.3 Caixa de protecció i mesura 

Forma part de la instal.lació d’enllaç compleix lo establert a la MI-BT-012 i conté els elements de 

protecció de las línies repartidores. En aquest cas es troba instal.lada en local tècnic ubicat sota l’escala 

de la planta baixa al costat del quadre general de distribució i conforme a lo establert per la companya. 

El comptador és digital, apte per a la integració en el sistema de telegestió i el control de potència 

contractada es realitzarà mitjançat maxímetres. 

En aquest cas, la CGP ja existeix i no es modifica, per tant, no forma part d’aquest projecte. 

 

7.4 Línia general d’alimentació i derivació individual 

Es la línia que enllaça la CGP amb la centralització de comptadors i compleix lo establert a la MI-BT-013. 

La línia repartidora acaba en un embarrat o borns que estaran protegits de qualsevol manipulació. 

D’aquest embarrat sortiran les connexions cap els fusibles de seguretat de cada derivació individual. En 

aquest cas en lògicament una.  
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La línia repartidora esta formada per conductor aïllat a l’interior de tubs encastats. En concret, per tres 

conductors de fase i un de neutre de coure. La secció del conductors es de 35 mm2 per las fases i 35 

mm2 pel neutre per tal de no superar 1,5% de caiguda de tensió. 

La derivació individual es la part de la instal.lació que partint de la CGP, subministra l’energia elèctrica a 

la instal.lació d’usuari. Compren els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals 

de comandament i protecció. Esta regulada per la MT-BT-14. Està constituïda per conductors aïllats en 

l’interior de tubs encastats RV 750V.  

No forma part d’aquest projecte. 

 

7.5 Instal·lació interior 

Al llarg del temps s’han succeït reformes parcials i ampliacions però encara s´hi conserven elements de 

certa antiguitat (cablejat, canalitzacions, mecanismes, subquadres). 

La instal·lació interior parteix del quadre general, des d’on es reparteixen les línies per a l'alimentació de 

tota l’escola i dels diferents subquadres de zona: nou subquadre Planta 1, subquadre cuina (es deixa 

l’existent, Subquadre Planta -1 nou, Subquadre Tall i Confecció nou i Subquadre Arts Gràfiques amb 

noves línies. El quadre de planta baixa esta contingut al mateix quadre general amb les seves línies 

corresponents. 

 

Els treballs a realitzar comprenen tres tipologies d’intervenció: 

- Adequació de part de la instal·lació elèctrica de l’edifici principal. 

Es fa nou el quadre general de distribució i es modifica el subquadre elèctric de les d’Arts Gràfiques. Es 

realitzaran nous la resta de subquadres existents (P1, P-1, Tall i Confecció), comprovant i quan s’escaigui 

substituint o ampliant, els mecanismes interruptors magneto tèrmics i diferencials per tal d’adequar-los 

a la potencia real que suporten. Es farà l’adequació total de certs trams amb instal·lació antiga. 

S’adequaran les aules i altres estàncies dotant-les de cablejat nou i presses de força necessàries per a 

satisfer la demanda actual.  

 

El quadre general de distribució nou mantindrà la mateixa potència màxima admissible marcada per 

l’IGA (100A / 69,2 kW) però s’afegirà un sobretensions. Aquest nou quadre general serà per a muntar en 

un sol armari totes les capçaleres de subquadres i línies existents actualment i que surten des del local 

tècnic de baixa tensió des de diferents mòduls. 
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Es modificarà el subquadre denominat Subquadre Arts Gràfiques. Ampliació de la potència assignada al 

subquadre i adequació i ampliació de circuits i proteccions per a donar servei a les noves necessitats 

d'aquesta secció de l'edifici. Tot això convenientment cablejat amb canaleta tipus unex, amb els borns i 

embarrats necessaris 

Les línies, en termes generals, corresponen a enllumenat i força (endolls). La definició de totes les línies 

es poden veure amb més detall als plànols que mostren l'esquema unifilar. 

Els circuits sortiran del quadre general de planta amb les proteccions adients, segons l’esquema unifilar i 

canalitzats mitjançant safata metàl·lica i tubs en muntatge superficial fins els receptor finals. Pel fals 

sostre o interior dels envans de pladur, es podran canalitzar amb tub corrugat. 

En els circuits d’enllumenat s’instal·laran lluminàries noves amb tecnologia LED. 

Les lluminàries d’emergència s’instal·laran i connectaran als circuits existents destinats a aquest servei. 

Les línies de força se duplicaran des dels mecanisme d’origen, preveien en un futur la reconnexió a un 

servei de SAI, inexistent actualment. 

 

- Canvi d’enllumenat interior de l’escola per reduir consums i garantir un adequat nivell d’il·luminació en 

el pla de treball. 

Com ja s’ha explicat anteriorment, es canviarà l’enllumenat actual basat principalment en fluorescents 

amb reactàncies convencionals ferromagnètiques per enllumenat basat en tecnologia LED i reactàncies 

electròniques. 

 

- Adequació de la instal·lació elèctrica de l’edifici Annex per a creació de nou espai de formació destinat 

a la formació en les arts gràfiques i d’enquadernació i millora de l’enllumenat. 

Adequació del subquadre corresponent a Les Arts Gràfiques i la resta de inst. elèctrica de les sales de 

màquines d’impressió, sala d’enquadernació, i adequació de l’espai nou formatiu per a poder cobrir la 

demanda actual de màquines, portàtils per formació, càrrega de PC’s, etc. i sense oblidar l’enllumenat 

nou per a complir amb els nivells d’il·luminació. 

Es realitza un estudi lumínic (veure Annex) amb l'objecte de dotar a les aules i en especial al nou espai 

del nivell la de luminància adequada a la seva funció, tant en il·luminació general com a localitzada, 

donant compliment a la normativa vigent. Com a criteri general, l'objectiu és aconseguir en funció de la 

tasca a desenvolupar a l’interior dels diferents espais, els nivells recomanats de luminància mitjana 

mantinguda horitzontal Em (lux) per la norma UNE EN 12464-1. 
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El canvi permetrà millorar la vida útil de l’enllumenat, l’eficiència, la tipologia de llum, i reduir també el 

cansament visual als espais de treball, entre d’altres avantatges. 

Els resultats de l’estudi d’il·luminació es troben a l’ANNEX 2: JUSTIFICACIÓ DE L’IL.LUMINACIÓ CTE-HE3 

La distribució de circuits i càrregues serà la següent: 

 

Línia Denominació 

Pot. 
Factor 
de pot. 

Pot. de 
càlcul 

(kW)   (kW) 

  de QG 69,200 1,00 69,200 

A5 Subq. Cuina 22,100 1,00 22,10 

A6 Subq. Aula informàtica força 22,100 1,00 22,10 

A7 Ascensor força 3,000 1,00 3,00 

L4 Enllumenat 1 + Emerg 0,600 1,10 0,66 

L5 Enllumenat 2 + Emerg 0,600 1,10 0,66 

L6 Enllumenat 3 + Emerg 0,600 1,10 0,66 

E6 Endolls 1 2,500 1,00 2,50 

E7 Endolls 2 2,500 1,00 2,50 

E8 Endolls 3 2,500 1,00 2,50 

E9 Endolls 4 2,500 1,00 2,50 

A1 Subquadre P+1 14,000 1,00 14,00 

L7 Enllumenat + emerg 0,500 1,10 0,55 

L8 Enllumenat + emerg 0,500 1,10 0,55 

L9 Enllumenat + emerg 0,500 1,10 0,55 

E12 Endolls Pachtwork 1 2,500 1,00 2,50 

E13 Endolls Pachtwork 2 2,500 1,00 2,50 

E10 Endolls 1 aula 6 2,500 1,00 2,50 

E11 Endolls 2 aula 6 2,500 1,00 2,50 

E14 Endolls aula 4 i 5 2,500 1,00 2,50 

E15 Reserva 0,000 1,00 0,00 

A2 Subquadre P-1 17,200 1,00 17,20 

L15 Enllumenat permanent ascens 0,100 1,10 0,11 

L16 Enllumenat decora ascensor 0,500 1,10 0,55 

L1 Enllumenat 1 + Emerg 0,500 1,10 0,55 

L17 Porta Automàtica 0,100 1,25 0,13 

L2 Enllumenat L2 + EMERG 0,500 1,10 0,55 

L3 Enllumenat L3 + EMERG 0,500 1,10 0,55 

E1 Endolls E1 2,500 1,00 2,50 

E2 Endolls E2 5,000 1,00 5,00 

E3 Endolls E3 2,500 1,00 2,50 

E4 Endolls E4 2,500 1,00 2,50 

E5 Endolls E5 2,500 1,00 2,50 

A3 Subquadre Tall i Confecció 17,600 1,00 17,60 

L10 Enllumenat L10 + emerg 0,300 1,10 0,33 

L11 Enllumenat L11 0,300 1,10 0,33 

E16 Endolls 1 3,000 1,00 3,00 

E17 Endolls 2 3,000 1,00 3,00 

E18 Endolls 3 3,000 1,00 3,00 

E19 Endolls 4 3,000 1,00 3,00 

E20 Endolls 5 tri maq cosir 5,000 1,00 5,00 
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A4 Subquadre Arts Gràfiques 21,100 1,00 21,10 

L12 Enllumenat passadís, wc, ext 0,100 1,10 0,11 

L13 Enllumenat 1 impressió 0,600 1,10 0,66 

L14 Enllumenat 2 enq 0,600 1,10 0,66 

L15 Enllumenat 3 aula 0,300 1,10 0,33 

A8 Subq. Maq. Impressió 3,500 1,00 3,50 

A9 Subq. Maq. Enq 1,000 1,00 1,00 

E20 Endolls impressió 2,500 1,00 2,50 

E21 Endolls calefacció impressió 2,500 1,00 2,50 

E22 Endolls enquadernació 2,500 1,00 2,50 

E23 Endolls calefac enqu 2,500 1,00 2,50 

E24 Endolls aula 2,500 1,00 2,50 

E25 Endolls calefac aula 2,500 1,00 2,50 
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MEMÒRIA EXECUTIVA 

8. QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ I DISTRIBUCIÓ. 

El quadre general nou quedarà ubicat al mateix lloc, dintre de local tècnic ubicat sota l’escala principal 

sota clau. 

El quadre general de distribució (QGD) contindrà els dispositius generals de comandament i protecció, 

així com els dispositius individuals de comandament i protecció de cadascun dels circuits de la 

instal·lació. L'altura a la qual se situaran aquest dispositius, mesurada des del nivell del terra, estarà 

compresa entre 1 i 2 m. 

Les evolupants dels quadres s’han d’ajustar a les normes UNE 20.451 i UNIEN 60.439 -3, amb un grau de 

protecció mínima IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNIEN 50.102.  

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció que es muntaran al quadre seran els 

següents: 

 Un interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar que permeti el seu accionament manual i 

que estigui dotat d’elements de protecció contra sobrecarrega i curtcircuits (segons ITC-BT-22). 

Tindrà poder de tall suficient per la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se al punt de la seva 

instal·lació.  

 Limitador de sobretensions, que podrà estar incorporat amb l’IGA 

 Un interruptor diferencial per a cada línia o conjunt de línies, 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-BT-24). Es complirà la següent condició: 

Ra x Ia = U, on: 

“Ra" és la suma de les resistències de la toma de terra i dels conductors de protecció de masses. 

"Ia" és la  corrent que assegura el funcionament del dispositiu de protecció (corrent diferencial - 
residual assignada). 

"U" és la tensió de contacte límit convencional (50 V en locals secs i 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. 

 Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecarregues i curtcircuits de 

cadascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22). 

Els dispositius i les seves característiques es detallen a l’esquema unifilar. 
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L’instal·lador identificarà de forma permanent sobre el quadre (retolació del quadre), amb caràcters 

indelebles, cada circuit. 

 

9. PROTECCIÓ CONTRA CURTCIRCUITS I SOBRECÀRREGUES. 

Tots els circuits es protegiran contra sobrecàrregues i curtcircuits, mitjançant interruptors omnipolars 

automàtics i magnetotèrmics, amb corba tèrmica de tall C i amb sistema d’accionament electromagnètic 

seguint les prescripcions de l´esquema unifilar. 

 

10. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES 

La instal·lació s´executarà de forma que no existeixi la possibilitat que és produeixin contactes directes 

entre persones i parts actives en tensió. Totes les parts actives de la instal·lació han d´estar aïllades o 

quedar protegides per evolupants aïllants o canalitzades de la forma descrita en els diferents apartats 

del projecte. 

 

Protecció per aïllament de les parts actives. 

Les parts actives haurien d'estar recobertes d'aïllament què no pugui ser eliminat més que destruint-lo. 

 

Protecció mitjançant barreres o evolupants. 

Les parts actives han d'estar situades en l'interior de les evolupants o darrere de barreres que 

posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE20.324. Si es necessiten obertures 

majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran precaucions 

apropiades per a 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 evolupants horitzontals que són fàcilment accessibles, han de 

respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD. 

Les barreres o evolupants han de fixar-se de manera segura i ésser d'una robustesa i durabilitat 

suficients per a 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 evolupants o llevar parts d'aquestes, això no ha de 

ser possible més que: 
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 Bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina; 

 Bé, després de llevar la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o aquestes 

evolupants, no podent ser restablerta la tensió fins a després de tornar a col·locar les barreres o les 

evolupants;  

 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 

 

11. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES 

La protecció contactes indirectes s´ha previst mitjançant la incorporació a tots els circuits de la 

instal·lació d´interruptors automàtics diferencials i la connexió a terra dels diferents receptors i masses 

segons es descriu al projecte.  

La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de l'alimentació". 

Aquesta mesura consisteix en 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, si existeixen, 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 la corrent diferencial residual assignada. 

 - U és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V). 

 

Els interruptors automàtics diferencials seran de tall omnipolar i desconnexió instantània, amb 

sensibilitat de 30 mA pels circuits d’enllumenat i preferentment de 30mA pels circuits de força i altres 
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usos. En aquest darrer cas, si fos necessari, es podran emprar diferencials de 300 mA de sensibilitat 

sempre que es compleixi la condició indicada anteriorment 

 

12. INSTAL·LACIÓ DE POSADA A TERRA 

La instal·lació general de l’edifici disposa de xarxa de terra, la configuració de la qual es desconeix per no 

ser accessible, no formant part del projecte. S'haurà de verificar el seu valor i, si fos el cas, 

complementar-la amb la instal·lació de nous components (piquetes, caixa de comprovació i cablejat) 

que garanteixin la seva funció. 

Les posades a terra s'estableixen, principalment, a fi de limitar la tensió que respecte al 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, per una 

banda, del propi circuit elèctric i, per altre, dels elements conductors que no pertanyen directament 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 pròxima 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 tal 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 sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.  

- La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les condicions 

benvolgudes d'influències externes.  

- Tinguin en compte els possibles riscos deguts a electròlisis que poguessin afectar a altres parts 

metàl·liques. 

 

D'acord amb la Instrucció ITC-BT-18, els conductors de protecció seran independents per a cada circuit  i 

tindran la secció mínima següent: 

- Per a les seccions de fase iguals o menors de 16 mm2 el conductor de protecció serà de la 

mateixa secció que els conductors actius. 
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- Per a les seccions compreses entre 16 i 35 mm2 el conductor de protecció serà de 16 mm2. 

- Per a les seccions de fase superiors a 35 mm2 fins a 120 mm2 el conductor de protecció serà la 

meitat d'actiu. 

 

Igualment, hauran d’estar connectades a terra: 

 La instal·lació de fontaneria, sistema de conductes de ventilació, etc. 

 La maquinària en general. 

 Les possibles connexions equipotencials dels aparells sanitaris (s’efectuarà una connexió 

equipotencial entre les masses dels aparells existents i canalitzacions metàl·liques i demés elements 

conductors accessibles, que es connectarà al conductor de protecció de terra) 

 

Càlcul de la resistència de terra. 

Segons la ITC-BT-24, el valor màxim que podrà tenir la resistència a terra serà tal que la tensió de 

defecte en qualsevol punt (massa metàl·lica) de la instal·lació sigui inferior a 50V, en aquest cas.   

En la instal·lació nova s´ha previst, en principi, la utilització de interruptors diferencials de 30mA, si be és 

pot preveure que els equips instal·lats requereixin la utilització de diferencials amb una sensibilitat de 

300mA. 

El valor màxim teòric que haurà de tenir la resistència a terra serà: 

 El valor calculat s’ha de reduir convenientment per tal de preveure la variació de la resistència a terra al 

llarg de l´any en funció dels nivells d´humitat del terreny, etc. 

Es fixa com a valor mínim acceptable: 20 Ohms. 

 

13. CANALITZACIONS 

La conducció principal de línies des del quadre i subquadres es farà mitjançant safata metàl·lica ubicada 

al llarg del sostre, des d’on es distribuiran fins els receptors finals dins de tub rígid de PVC en muntatge 

superficial o tub corrugat encastat per l’interior dels envans de cartró-guix o fals sostre. Ocasionalment 

es podria emprar canaleta com a alternativa al tub per a determinats receptors. 

Les canalitzacions encastades a l’obra (canals o tubs corrugats) preexistents es podran aprofitar si 

compleixin amb la normativa i estan en bon estat.   
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Els tubs rígids muntats superficialment hauran de ser del tipus no propagador de la flama, amb un grau 

de protecció de 7. Compliran  la ITC BT-25 

Els diàmetres exteriors nominals mínims per als tubs protectors en funció del nombre, classe i secció 

dels conductors que han d'allotjar, segons el sistema d'instal·lació i classe de tub, seran els fixats en la 

instrucció ITC-BT-21. Per a la col·locació dels conductors se seguirà l'assenyalat en la ITC-BT-20. 

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.  

 

14. CAIXES DE DERIVACIÓ 

Les caixes de derivacions estaran dotades d'elements d'ajust per a l'entrada de tubs. Les dimensions 

d'aquestes caixes seran tal que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. 

La seva profunditat equivaldrà, si més no, al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un 

mínim de 40 mm per a la seva profunditat i 60 mm per al diàmetre o costat interior. Quan es vulgui fer 

estanques les entrades dels tubs a les caixes de connexió, hauran d'emprar-se premsaestopes adequats. 

 

15. CONDUCTORS 

Els conductors i cables a utilitzar seran de coure, no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i 

opacitat reduïda i seran sempre aïllats. La tensió assignada no serà inferior a 450/750 V. La secció dels 

conductors 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 % per als 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 valors 

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 % per als altres usos. 

L’instal·lador haurà de comprovar aquests valors durant l’execució dels treballs 

Les intensitats màximes admissibles dels conductors, es regiran en la seva totalitat per l'indicat en la 

Norma UNE 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%. 
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En instal·lacions interiors, per a tenir en compte els corrents harmònics degudes 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 < Sf ≤ 35 16 

Sf > 35 Sf/2 

 

En aquest cas, els tipus de cables que es prescriuen en funció dels sistema d´instal·lació seran els 

següents:  

Característiques mínimes dels cables i sistemes de conducció 

Sistema d´instal·lació Sistema de canalització  Cable 

Encastat Canalitzacions existents H07Z1-K (AS)  

Superficial  

Tub 4321 no propagador de la 

flama 

H07Z1-K (AS) ó 

RZ1-K (AS) 

Safata metàl·lica RZ1-K (AS) 

 

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. El conductor de neutre s'identificarà pel color blau clar. Al conductor de protecció se 

l’identificarà pel color verd-groc. Els conductors de fase s'identificaran pels colors marró, negre o gris. 

 

 

Connexions 

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple 

recargolament 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 
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així mateix, la utilització de brides de connexió. Sempre haurien de realitzar-se en l'interior de caixes 

d'entroncament i/o de derivació.  

 

16. SUBDIVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I EQUILIBRAT DE CÀRREGUES 

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 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 diferents 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, proves 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. 

- 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. 

 

En aquest cas, l’enllumenat del vestíbul i la zona UAU es repartirà entre les tres fases, amb interruptors 

diferencial independents. Les línies de força es connectaran igualment procurant el repartiment de fase.  

 

17. RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA 

Les instal·lacions haurien de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors indicats en la 

taula següent: 

 

Tensió nominal 

instal·lació 

Tensió assaig corrent 

continua (V) 

Resistència 

d´aïllament (MΩ) 

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 0 la tensió màxima de servei 

expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V. 

Els corrents de fuita no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels circuits que 

aquesta pugui dividir-se a l'efecte de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin els interruptors 

diferencials instal·lats com protecció contra els contactes indirectes. 

 

18. SISTEMES D'INSTAL·LACIÓ. PRESCRIPCIONS GENERALS 

Prescripcions generals 

Les canalitzacions elèctriques hauran de mantenir una distància mínima de seguretat amb les d´altres 

serveis: 

 Telecomunicacions:  100 mm 

 Fontaneria:   100 mm    (la canalització elèctrica sempre anirà per damunt) 

 Conduccions tèrmiques: 300 mm  

 Encreuaments:     30 mm 

 

En general, en cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire calent, vapor o fum, les 

canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa i, 

per tant, es mantindran separades per una distància convenient o per mitjà de pantalles calorífugues. 

Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar lloc a 

condensacions, tal com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., tret que es prenguin 

les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes 

condensacions. 

Les canalitzacions haurien 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 en tot moment a reparacions, 

transformacions, etc.  

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, tal com 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. 
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Les cobertes, tapes o evolupants, comandaments i polsadors de maniobra d'aparells tal com 

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 

haurien de tancar-se mitjançant peces acords amb la manera de protecció que vagin dotats aquests 

equips. 

Els aparells receptors que consumeixin més de 16 A s'alimentaran directament des del quadre general. 

 

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 arribar a una temperatura perillosa i, per tant, es 

mantindran separades per una distància convenient o per mitjà de pantalles calorífugues. 

Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar lloc a 

condensacions, tal com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., tret que es prenguin 

les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes 

condensacions. 

Les canalitzacions haurien 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 en tot moment a reparacions, 

transformacions, etc.  

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, tal com 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 evolupants, comandaments i polsadors de maniobra d'aparells tal com 

mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc., instal·lats en els locals humits o mullats, seran de 

material aïllant.  
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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 

haurien de tancar-se mitjançant peces que proporcionin el grau de protecció previst per l’aparell.  

 

Prescripcions particulars per a locals de pública concurrència. 

De les prescripcions particulars que s´han de tenir en compte per a locals de pública concurrència 

s’assenyalen les següents: 

- Prop de cadascun dels interruptors dels quadres elèctrics es col·locarà una placa o gravat indeleble  

indicant el circuit al que pertanyen. 

- En les instal·lacions per a enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, el nombre de 

línies secundàries i la seva disposició en relació amb el total de llums a alimentar haurà de ser tal que el 

tall de corrent en una qualsevol d'elles no afecti a més de la tercera part del total de llums instal·lades 

en els locals o dependències que s'il·luminen alimentades per aquestes línies. Cadascuna d'aquestes 

línies estaran protegides a l'origen contra sobrecàrregues, curtcircuits, i si escau contra contactes 

indirectes.  

- Els cables i sistemes de conducció de cables han d'instal·lar-se de manera que no es redueixin les 

característiques de l'estructura de l'edifici en la seguretat contra incendis. 

- Els cables elèctrics a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en el connexionat interior de 

quadres elèctrics en aquest tipus de locals, seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i 

opacitat reduïda. 

- A partir del quadre general de distribució s'instal·laran línies distribuïdores generals, accionades per 

mitjà d'interruptors omnipolars, almenys per a cadascun dels següents grups de dependències o locals: 

Sales de venda o reunió, per planta de l'edifici / Aparadors / Magatzems / Tallers / Passadissos, escales i 

vestíbuls. 

 

19. RECEPTORS D´ENLLUMENAT 

Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie UNE EN 60598.  

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.  
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Els circuits d'alimentació han d’estar previstos per a transportar la càrrega deguda als propis receptors, 

als seus elements associats i als seus corrents harmònics i d'arrencada. Pels receptors previstos, amb 

tecnologia de LED, la càrrega mínima prevista en voltiampers serà de 1,1 vegades la potència en watts 

dels llums. Per altres receptors de llum, la càrrega mínima prevista es determinarà segons les 

especificacions pròpies de cada receptor. 

 

Prescripcions particulars. 

A la instal·lació que s´executa, es prescriu la utilització de lluminàries amb pantalles amb tecnologia LED, 

en concret el models de 1200mm / 1500mm de Philips equivalentes al tubs T8 de fluorescents de 36W / 

58W suspeses al fals sostre i d’una potència de 16W/24W. 

La distribució de lluminàries per circuits i mecanismes d’encesa s’indica al plànol corresponent. S’haurà 

de garantir, com a mínim, un nivell d’il·luminació de 500 lúmens a cada lloc de treball de les aules i dels 

tallers de formació.  

 

20. ENLLUMENAT DE SENYALITZACIÓ I EMERGÈNCIA 

L’enllumenat de senyalització i emergència s’instal·larà segons s’indica al plànol de la instal·lació. 

L’alimentació dels equips es farà des de les caixes de distribució existents, a partir de les línies dedicades 

a l’enllumenat d’emergència. Si és possible, s’aprofitarà la instal·lació existent.  

 

21. MECANISMES 

La quantitat de bases d’endoll i lloc de muntatge, així com els interruptors, es muntaran segons les 

indicacions dels plànols. Durant els treballs d’execució, es determinarà la situació precisa de les bases 

d’endolls per tal que els llocs de treball disposin de les necessàries. Igualment, es disposaran bases 

distribuïdes per les parets per alimentar els equips d’oficina.   

 

22. RECEPTORS DE FORÇA 

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 solo motor han d'estar dimensionats 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 
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dimensionats 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 curtcircuit 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 arrencador estrella-triangle, 

s'assegurarà la protecció, tant per a la connexió en estrella com en triangle.  

Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de cort 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 UNE 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 kW han d'estar proveïts de reòstats 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 

 De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 

 De 5 kW a 15 kW:  2,0 

 Més de 15 kW:   1,5 

24



enginium enginyers 

Modificació instal·lació elèctrica BT                                                                                        18/01/18                            
ESCOLA D’ADULTS LA LLAR       25                                             Gil i Puras (EIC 15.535 – 15.341) 

T. 937339044 – info@4q-enginium.com 

ANNEX 1: CÀLCULS ELÈCTRICS 

Els circuits s´han calculat i comprovat segons la normativa respecte a les caigudes de tensió admissibles i 

intensitats màximes admissibles segons les ITC del REBT i la norma UNE 20460-5-523 

 

1. FÓRMULES UTILITZADES 

1.1 Intensitat màxima admissible 

Per a la comprovació de la secció pel criteri de la intensitat admissible es corregeix la intensitat de càlcul 

amb els coeficients corresponent segons el REBT i la norma UNE 20460-5-532 segons el mètode 

d´instal·lació i les seves condicions particulars, considerant els casos mes desfavorables. Els resultats es 

presenten en la taula de càlcul 

Corrent monofàsica. 

cos·N

n
U

P
I   

               Corrent trifàsica.  

cos··3 N

I
n

U

P
I 

 

On:  

In: Intensitat nominal de càlcul (A) 

P: Potència (W) 

UN: Tensió nominal de la línia (V) 

cos(φ): factor de potència 

 

1.2 Caiguda de tensió 

Pel cas de derivacions individuals en subministres per a un únic usuari en què no existeix línia general 

d’alimentació, la caiguda de tensió no superarà el 1,5%. 

Per qualsevol circuit interior, la caiguda de tensió no superarà els següents valors: 

 - Circuits d’enllumenat: 3,0%  

- Circuits de Força:  5,0%  
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Aquests valors es podran compensar tenint per qualsevol receptor final una caiguda de tensió màxima 

admissible del 4,5% per receptors d´enllumenat i del 6,5% per altres receptors.  

Les fórmules emprades són les següents:  

- Caiguda de tensió en servei monofàsic (menyspreant el terme reactància, donat l’elevat valor de R/X). 

cos···2 nIRU 
 

- Caiguda de tensió en servei trifàsic (menyspreant també en aquest cas el terme de reactància). 

cos···3 nIRU 
 

On: 

ΔU: caiguda de tensió (V) 

In: Intensitat nominal del circuit (A)  

cos(φ): factor de potència  

R: resistència del conductor (Ω) 

S

L
R ·

 

Sent:  

L: longitud  del conductor (m) 

S: secció del conductor (mm2) 

ρ: resistivitat del conductor (Ω·mm2/m) 

 

Per als càlculs es considera la variació de la conductivitat amb la temperatura segons la següent 

expressió (per al coure):   

  2000392.01·
56

1
 TT

 

La temperatura considerada serà la màxima admissible pels tipus de conductors emprats, en aquest cas 

90º C per a conductor amb coberta de XLPE i 70° C per conductors amb coberta de PVC. 

 

 

 

26



enginium enginyers 

Modificació instal·lació elèctrica BT                                                                                        18/01/18                            
ESCOLA D’ADULTS LA LLAR       27                                             Gil i Puras (EIC 15.535 – 15.341) 

T. 937339044 – info@4q-enginium.com 

1.3 Intensitat de curtcircuit 

Entre fases: 

 

Fase I neutre: 

 

On:  

Ul: Tensió composta en V  

Uf: Tensió simple en V  

Zt: Impedància total en el punt de curtcircuit en m·ohm  

Icc: Intensitat de curtcircuit en kA 

 

La impedància total en el punt de curtcircuit s'obtindrà a partir de la resistència total i de la reactància 

total dels elements de la xarxa fins al punt de curtcircuit: 

 

Sent: 

Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistència total en el punt de curtcircuit.  

Xt = X1 + X2 + ... + Xn: reactància total en el punt de curtcircuit. 

 

Els dispositius de protecció haurien de tenir un poder de cort major o igual a la intensitat de curtcircuit 

prevista en el punt de la seva instal·lació, i haurien d'actuar en un temps tal que la temperatura arribada 

pels cables no superi la màxima permesa pel conductor. 

Perquè es compleixi aquesta última condició, la corba d'actuació dels interruptors automàtics ha d'estar 

per sota de la corba tèrmica del conductor, pel que ha de complir-se la següent condició: 

 

Per 0,01 ≤ 0,1 seg. 

Sent:  

I: Intensitat permanent de curtcircuit en A.  
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t: Temps de desconnexió en seg..  

C: Constant que depèn del tipus de material.  

Increment T: Sobretemperatura màxima del cable en °C.  

S: Secció en mm2 

 

Es tindrà també en compte la intensitat mínima de curtcircuit determinada per un curtcircuit fase - 

neutre i al final de la línia o circuit en estudi. 

Aquest valor es necessita per a determinar si un conductor queda protegit en tota la seva longitud a 

curtcircuit, ja que és condició imprescindible que aquesta intensitat sigui major o igual que la intensitat 

del disparador electromagnètic. En el cas d'usar fusibles per a la protecció del curtcircuit, la seva 

intensitat de fusió ha de ser menor que la intensitat suportada pel cable sense danyar-se, en el temps 

que trigui a saltar. En tot cas, aquest temps sempre serà inferior a 5 seg. 
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2. TAULA RESUM DE CÀLCULS 

 

Línia Denominació 

Pot. 
Factor 
de pot. 

Pot. de 
càlcul 

Tipus 
corrent Tensió Cos φ Intens. Long 

Secció 
per fase 

Secció 
neutre 

c.d.t  

Intens. 
Admissible 

Icc 
(20ºC) Parcial Total 

(kW)   (kW)   (V)   (A) (m) (mm²) (mm²) (%) (%) (A) (A) 

  de QG 69,200 1,00 69,200 Trif. 400 1 99,9 20 35 16 0,567 0,567 144 15.556 

A5 Subq. Cuina 22,100 1,00 22,10 Trif. 400 1 31,9 12 25 16 0,143 0,710 89 8.454 

A6 
Subq. Aula informatica 
força 

22,100 1,00 22,10 Trif. 400 1 31,9 24 10 10 0,714 1,281 50 2.991 

A7 Ascensor força 3,000 1,00 3,00 Trif. 400 1 4,3 20 4 4 0,202 0,769 28 1.595 

L4 Enllumenat 1 + Emerg 0,600 1,10 0,66 Monof. 230 0,9 3,2 23 1,5 1,5 0,824 1,391 18 321 

L5 Enllumenat 2 + Emerg 0,600 1,10 0,66 Monof. 230 0,9 3,2 25 1,5 1,5 0,895 1,462 18 297 

L6 Enllumenat 3 + Emerg 0,600 1,10 0,66 Monof. 230 0,9 3,2 40 2,5 2,5 0,859 1,426 24 308 

E6 Endolls 1 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 28 2,5 2,5 2,279 2,846 24 434 

E7 Endolls 2 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 20 2,5 2,5 0,000 0,567 24 8.944 

E8 Endolls 3 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 10 2,5 2,5 0,814 1,381 24 1.118 

E9 Endolls 4 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 20 2,5 2,5 0,000 0,567 24 8.944 

A1 Subquadre P+1 14,000 1,00 14,00 Trif. 400 1 20,2 14 10 10 0,281 0,848 66 4.509 

L7 Enllumenat + emerg 0,500 1,10 0,55 Monof. 230 0,9 2,7 19 1,5 1,5 0,604 1,171 23 386 

L8 Enllumenat + emerg 0,500 1,10 0,55 Monof. 230 0,9 2,7 13 1,5 1,5 0,413 0,980 23 553 

L9 Enllumenat + emerg 0,500 1,10 0,55 Monof. 230 0,9 2,7 24 1,5 1,5 0,763 1,330 23 308 

E12 Endolls Pachtwork 1 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 15 2,5 2,5 1,301 1,868 31 778 

E13 Endolls Pachtwork 2 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 18 2,5 2,5 1,561 2,128 31 658 

E10 Endolls 1 aula 6 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 24 2,5 2,5 2,081 2,648 31 502 

E11 Endolls 2 aula 6 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 24 2,5 2,5 2,081 2,648 31 502 

E14 Endolls aula 4 i 5 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 28 2,5 2,5 2,428 2,995 31 434 

E15 Reserva 0,000 1,00 0,00 Monof. 230 0,9 0,0 28 2,5 2,5 0,000 0,567 31 0 

A2 Subquadre P-1 17,200 1,00 17,20 Trif. 400 1 24,8 14 10 10 0,345 0,912 66 4.509 

L15 
Enllumenat permanent 
ascens 

0,100 1,10 0,11 Monof. 230 0,9 0,5 24 1,5 1,5 0,153 0,720 23 308 

L16 
Enllumenat decora 
ascensor 

0,500 1,10 0,55 Monof. 230 0,9 2,7 10 1,5 1,5 0,318 0,885 23 706 

L1 Enllumenat 1 + Emerg 0,500 1,10 0,55 Monof. 230 0,9 2,7 22 1,5 1,5 0,700 1,267 23 335 

L17 Porta Automatica 0,100 1,25 0,13 Monof. 230 0,9 0,6 8 1,5 1,5 0,058 0,625 23 866 

L2 Enllumenat L2 + EMERG 0,500 1,10 0,55 Monof. 230 0,9 2,7 23 1,5 1,5 0,731 1,298 23 321 
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L3 Enllumenat L3 + EMERG 0,500 1,10 0,55 Monof. 230 0,9 2,7 27 1,5 1,5 0,859 1,426 23 275 

E1 Endolls E1 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 19 2,5 2,5 1,648 2,215 31 625 

E2 Endolls E2 5,000 1,00 5,00 Trif. 400 0,9 8,0 28 2,5 2,5 0,803 1,370 28 755 

E3 Endolls E3 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 36 2,5 2,5 3,122 3,689 31 341 

E4 Endolls E4 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 19 2,5 2,5 1,648 2,215 31 625 

E5 Endolls E5 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 31 2,5 2,5 2,689 3,255 31 394 

A3 Subquadre Tall i Confecció 17,600 1,00 17,60 Trif. 400 1 25,4 34 10 10 0,858 1,425 66 2.238 

L10 Enllumenat L10 + emerg 0,300 1,10 0,33 Monof. 230 0,9 1,6 5 1,5 1,5 0,095 0,662 23 1.309 

L11 Enllumenat L11 0,300 1,10 0,33 Monof. 230 0,9 1,6 12 1,5 1,5 0,229 0,796 23 596 

E16 Endolls 1 3,000 1,00 3,00 Monof. 230 0,9 14,5 10 2,5 2,5 1,041 1,608 31 1.118 

E17 Endolls 2 3,000 1,00 3,00 Monof. 230 0,9 14,5 12 2,5 2,5 1,249 1,816 31 952 

E18 Endolls 3 3,000 1,00 3,00 Monof. 230 0,9 14,5 18 2,5 2,5 1,873 2,440 31 658 

E19 Endolls 4 3,000 1,00 3,00 Monof. 230 0,9 14,5 12 2,5 2,5 1,249 1,816 31 952 

E20 Endols 5 tri maq cosir 5,000 1,00 5,00 Trif. 400 0,9 8,0 12 2,5 2,5 0,344 0,911 28 1.655 

A4 Subquadre Arts Gràfiques 21,100 1,00 21,10 Trif. 400 1 30,5 35 25 16 0,424 0,990 117 4.509 

L12 
Enllumenat passadis, wc, 
ext 

0,100 1,10 0,11 Monof. 230 0,9 0,5 32 1,5 1,5 0,204 0,770 23 233 

L13 Enllumenat 1 impressio 0,600 1,10 0,66 Monof. 230 0,9 3,2 34 1,5 1,5 1,297 1,864 23 220 

L14 Enllumenat 2 enq 0,600 1,10 0,66 Monof. 230 0,9 3,2 36 1,5 1,5 1,374 1,941 23 208 

L15 Enllumenat 3 aula 0,300 1,10 0,33 Monof. 230 0,9 1,6 32 1,5 1,5 0,611 1,177 23 233 

A8 Subq. Maq. Impressió 3,500 1,00 3,50 Trif. 400 0,9 5,6 34 2,5 2,5 0,682 1,249 28 627 

A9 Subq. Maq. Enq 1,000 1,00 1,00 Monof. 230 0,9 4,8 36 2,5 2,5 1,249 1,816 31 341 

E20 Endolls impressió 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 32 2,5 2,5 2,775 3,342 31 382 

E21 
Endolls calefaccio 
impressio 

2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 34 2,5 2,5 2,949 3,516 31 361 

E22 Endolls enquadernació 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 36 2,5 2,5 3,122 3,689 31 341 

E23 Endolls calefac enqu 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 34 2,5 2,5 2,949 3,516 31 361 

E24 Endolls aula 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 28 2,5 2,5 2,428 2,995 31 434 

E25 Endolls calefac aula 2,500 1,00 2,50 Monof. 230 0,9 12,1 28 2,5 2,5 2,428 2,995 31 434 
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ANNEX 2: JUSTIFICACIÓ CUMPLIMENT CTE-DB-HE3. ESTUDI LUMÍNIC 

1. OBJECTE 

Es realitza l'estudi lumínic amb l'objecte de dotar l’espai objecte de la reforma amb el nivell d'intensitat 

lumínica adequat a la seva funció, tant en il·luminació general com a especial d'emergència, donant 

compliment a la normativa vigent. 

Com a criteri general, l'objectiu és aconseguir en funció de la tasca a desenvolupar a l’interior dels 

diferents espais, els nivells recomanats de luminància mitjana mantinguda horitzontal Em (lux) per la 

norma UNE EN 12464-1. En els llocs de treball, el nivell d’il·luminació serà de 500 lux mínim. I en quan al 

recorregut d’evacuació el nivell mínim es de 5 lux. 

 

2. DETERMINACIÓ DEL VALOR D´EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ 

Els valors de l'eficiència energètica de la instal·lació VEEI en els diferents espais no han de superar el 

valor límit consignat en la taula 2.1 de la secció HE3 del Codi Tècnic de l'Edificació, que en aquest cas, es 

considera un VEEI de 3 W/m2/100lux per us administratiu general. El VEEI (W/m2) per cada 100 lux, es 

calcula mitjançant la fórmula: 

 
EmS

P
luxmWVEEI






100
)100// 2

 

P: Potència total instal·lada en la lluminària més equips auxiliars (W). 

S: Superfície il·luminada (m2) 

Em: luminància mitjana mantinguda horitzontal 

 

En aquest cas, el càlcul luminotècnic es realitza amb el programari informàtic DIALUX, resultats 

presentats endavant. Tots els espais compleixen amb el límit de VEEI. 

 

3. POTÈNCIA INSTAL·LADA 

La potència instal·lada en enllumenat, tenint en compte la potència de làmpades i equips auxiliars, no ha 

de superar els valors especificats en la taula 2.2 de la secció HE3 del Codi Tècnic de l'Edificació, que en 

aquest cas és de 15 W/m2 per ús Hospitalari i 12 W/m2 per ús Administratiu. 

En aquest cas, el càlcul luminotècnic es realitza amb el programari informàtic DIALUX, resultats 

presentats endavant. Tots els espais compleixen amb el límit de Potència Màx. Instal.lada. 
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4. ÍNDEX DE RENDIMENT DE COLOR DELS TUBS DE LED 

Les dades del índex Ra autenticats han de ser proporcionats pel fabricant dels llums. D’aquesta manera, 

l'índex de color dels tubs de Led considerats ha de ser serà superior a 80 segons el indicat a la norma 

UNE EN 12464-1. 

 

5. ÍNDEX UNIFICAT D´ENLLUERNAMENT 

Les dades de UGR autenticats han de ser proporcionats pel fabricant de la lluminària.  

L'índex UGR de la lluminària considerada serà com màxim 19 segons indicat la norma UNE EN 12464-1 

 

6. NIVELL D´IL·LUMINACIÓ 

Com a criteri general, l'objectiu és aconseguir en funció de la tasca a desenvolupar a l’interior dels 

diferents espais, els nivells recomanats de luminància mitjana mantinguda horitzontal Em (lux) per la 

norma UNE EN 12464-1. En aquest cas, els nivells d’il·luminació que es demanen als llocs de treball 

seran de 500 lux mínim 

Els càlculs de l’enllumenat general han estat realitzats amb el programa DIALUX considerant locals sense 

obertures per on pot entrar el llum natural (finestres) i considerant valors típics de reflexió en parets i 

sostre. Tenint en compte el llum natural, els nivells de Em (lux) teòrics obtinguts podran ser més elevats. 

L’enllumenat general està resolt amb tecnologia LED, per a afavorir l'estalvi energètic. S'utilitzaran al 

càlcul làmpades equivalents a les proposades per instal·lar de 16/24W, 4000K, 4000 lúmens/tub.  

Els valors de la intensitat lumínica mitjana calculats per al plànol de treball (considerat a 0,85 m i 0m per 

les vies d’evacuació) es presenten a l’apartat següent.  

Respecte l’enllumenat d’emergència, els càlculs s’han realitzar amb el mateix programa, sense tenir en 

compte la reflexió en parets i sostre (segons normativa).  

Les lluminàries emprades en aquest cas seran de 170-245 lúmens, (veure número i ubicació en els 

plànols) per aconseguir 5 luxes al recorregut d’evacuació. 
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7. CÀLCULS LUMÍNICS I RESULTATS LUMINOTÈCNICS 

A continuació resultats luminotècnics amb Dialux. 
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lallar 

03.12.2017

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

lallar2 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.945 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:48

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 479 321 580 0.670

Suelo 20 388 272 468 0.702

Techo 70 141 121 245 0.858

Paredes (4) 50 325 180 964 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi-  Tran al eje de luminaria
Pared izq 24 24
Pared inferior 22 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 8.65 W/m² = 1.81 W/m²/100  lx (Base: 22.20 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 PHILIPS LL121X 1xLED42S/840 O (1.000) 4200 4200 32.0

Total: 25200 Total: 25200 192.0
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lallar 

29.11.2017

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

lallar2 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.945 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:71

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 455 286 559 0.628

Suelo 20 388 253 474 0.651

Techo 70 120 106 177 0.885

Paredes (4) 50 298 189 456 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi-  Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 25
Pared inferior 25 24
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 6.98 W/m² = 1.53 W/m²/100  lx (Base: 41.25 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 PHILIPS LL121X 1xLED42S/840 O (1.000) 4200 4200 32.0

Total: 37800 Total: 37800 288.0
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lallar 

03.12.2017

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

lallar2 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.945 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:116

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 513 310 618 0.604

Suelo 20 454 280 552 0.616

Techo 70 126 111 230 0.881

Paredes (4) 50 328 193 936 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi-  Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 25
Pared inferior 26 25
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 7.11 W/m² = 1.38 W/m²/100  lx (Base: 72.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 16 PHILIPS LL121X 1xLED42S/840 O (1.000) 4200 4200 32.0

Total: 67200 Total: 67200 512.0
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lallar 

03.12.2017

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

lallar2 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.945 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:101

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 470 280 565 0.594

Suelo 20 409 253 488 0.619

Techo 70 121 108 171 0.893

Paredes (4) 50 307 186 492 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi-  Tran al eje de luminaria
Pared izq 25 24
Pared inferior 26 25
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 6.86 W/m² = 1.46 W/m²/100  lx (Base: 70.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 15 PHILIPS LL121X 1xLED42S/840 O (1.000) 4200 4200 32.0

Total: 63000 Total: 63000 480.0
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lallar 

03.12.2017

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

lallar2 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.945 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:232

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 496 299 596 0.603

Suelo 20 428 271 502 0.633

Techo 70 130 116 208 0.895

Paredes (4) 50 327 194 585 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi-  Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 25
Pared inferior 26 24
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 7.44 W/m² = 1.50 W/m²/100  lx (Base: 77.40 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 18 PHILIPS LL121X 1xLED42S/840 O (1.000) 4200 4200 32.0

Total: 75600 Total: 75600 576.0
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lallar 

03.12.2017

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

lallar2 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.945 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 482 307 592 0.637

Suelo 20 408 275 499 0.675

Techo 70 129 114 186 0.887

Paredes (4) 50 316 188 500 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi-  Tran al eje de luminaria
Pared izq 24 24
Pared inferior 25 24
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 7.58 W/m² = 1.57 W/m²/100  lx (Base: 38.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 PHILIPS LL121X 1xLED42S/840 O (1.000) 4200 4200 32.0

Total: 37800 Total: 37800 288.0
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PLEC DE CONDICIONS 

1. DISPOSICIONS OFICIALS 

A més de l’establert al Plec de Condicions i a les especificacions del projecte, seran d’aplicació les 

següents disposicions legals: 

- Reglament de Seguretat i Higiene al Treball. 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Reglament de Verificacions Elèctriques. 

- Instruccions de la Companyia Subministradora de l’escomesa elèctrica.. 

- Qualsevol altra disposició que durant l’execució de les obres pogués ser d’obligat compliment. 

 

2. TRÀMITS OFICIALS 

La tramitació de la documentació al Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, o empreses 

col·laboradores, serà efectuada pel Representant de l’Empresa Adjudicatària i responsable de l’obra o 

bé per un  representant acreditat de la mateixa. 

Es considerarà acabada l’obra i la tramitació que correspon acompanyada dels Projectes visats, Certificat 

Final d’Obra visat i butlletins de l’Instal·lador degudament complimentats i presentada  als Organismes 

Oficials, així com a la Companyia Subministradora d’Energia, si s’escau, la documentació pertinent per a 

la contractació del subministrament i la posada en servei amb les autoritzacions necessàries. 

 

3. OBRA DE NOVA INSTAL·LACIÓ 

Es començarà amb el marcat del traçat dels elements singulars de la instal·lació. Una vegada disposades 

les canalitzacions, es passaran per aquestes els conductors amb ajuda de guies, procurant no lesionar la 

seva coberta d’aïllament no patint danys ni doblegades brusques. Es deixaran els extrems de les línies 

amb la suficient longitud de cable per a poder efectuar sense limitacions la connexió als aparells de 

protecció o borns.  

Quan es troben obres de reparació parcial o total, s’executarà d’acord amb les indicacions del projecte i 

el millor dels casos seguint el traçat original, efectuant al final de la mateixa la connexió per a la posada 

en servei i posterior desconnexió de la instal·lació a substituir. S’estudiarà amb la Direcció Facultativa de 

l’Obra el pla a seguir per a que el temps d’interrupció sigui el mínim i així evitar al màxim els 

inconvenients que repercuteixen i han de suportar els usuaris de la instal·lació. 
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Les terres, runes i altres seran dipositats en contenidors i tot el traçat de les rases serà delimitat per 

tanques metàl·liques unides. Al finalitzar la jornada diària, les rases seran cobertes per planxes 

metàl·liques, i de les tanques penjaran llums pilots repartits per tal de senyalitzar durant la nit el perill 

que presenta l’obra. 

 

4. CANALITZACIONS 

En cas d’instal·lació encastada, s’efectuaran els frecs i forats necessaris segons el tipus de construcció i 

element a encastar. Als frecs, se seguiran traçats verticals i horitzontals perfectament alineats. La 

profunditat serà tal que els tubs quedin amb un recobriment de guix o morter de l’ordre 

aproximadament de 1 cm. No s’efectuaran frecs quan poguí quedar compromesa la resistència del 

parament. Un cop revestida la regata, quedarà perfectament endreçada amb el parament, quedant 

dissimulada la seva presència per sota de la superfície. 

Les canalitzacions amb tub vist, seguiran criteris geomètrics similars a la seva compostura i subjecció, de 

forma que no destaqui per mala instal·lació. Es considera principal motiu la seguretat, la fixació, la 

col·locació de suports i el total aïllament de les unions de les peces. 

En el muntatge de la instal·lació es respectarà el tipus de canalització, dimensions i material que s’ha 

indicat al projecte. 

Les canalitzacions dels cables seran protegits dintre de tub corrugat de doble capa d’aïllament, amb 

superfície interior llisa i sense danys. Es disposarà al seu interior d’un filferro per a facilitar l’estesa dels 

cables. 

També es podran emprar canalitzacions per tub aïllant flexible, fabricats amb materials no propagadors 

de la flama per a ús en instal·lacions elèctriques. Estancs, resistents a la compressió i a l'impacte. 

Compliran les condicions que especifica el REBT (ITC-BT-21). 

 

Normes. 

Compliran les exigències de les UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-3, UNE-EN 50086-2-4 i UNE 20.324. 

Formes de instal·lació. 

Segons les condicions següents: Canalitzacions encastades en obra de fàbrica (parets, sostres i falsos 

sostres), buits de la construcció o canals protectors d'obra. Canalitzacions encastades embegudes en 

formigó. Canalitzacions aèries o amb tubs a l'aire. Canalitzacions enterrades. 
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Les característiques mínimes generals i les condicions d'instal·lació i col·locació dels tubs i caixes de 

connexió i derivació dels conductors seran les que s'estableixen en la ITC-BT-021. La instal·lació i posada 

en obra dels tubs de protecció haurà de complir, a més, el prescrit en la norma UNEIX 20460-5-523 i en 

les ITC-BT-19 i ITC-BT-20. 

Els accessoris a utilitzar (colzes, tes, creus, unions, etc.) i els elements de fixació i suportació seran 

específics del tipus de canonada emprat i mantindran les prestacions mecàniques i resistència mitjana a 

la corrosió. 

 

Condicions de servei. 

Recepció, manipulació i emmagatzematge. Es verificarà a la recepció les diferents unitats per detectar 

possibles danys produïts durant el transport. La manipulació dels materials es realitzarà de manera que 

eviti quedin exposats a torsió, bonys o impactes. Els equips de manipulació (unitats d'elevació i uns 

altres) estaran adaptats a les condicions dels materials. Si la instal·lació no és immediata els materials es 

conservaran amb l'embalatge de fàbrica i en un lloc adequat i sec. 

 

5. CONDUCTORS  

Els cables conductors és correspondran en material, secció i tensió nominal d’aïllament al que 

s’especifica al projecte. 

Els cables seran adequats per a suportar les intensitats màximes admissibles en règim permanent i no 

seran inferiors als indicades en les normes. 

La protecció d’origen dels línies, serà d’un calibre que no superi la intensitat màxima admissible del 

cable i la caiguda de tensió no superarà els exigides per a cada cas en el Reglament de Baixa Tensió. 

Conductors elèctrics per a instal·lacions interiors dins del camp d'aplicació de l'article 2 (límits de tensió 

nominal igual o inferior a 1000V) i amb tensió assignada dins dels marges fixats en l'article 4 del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (ITC-BT-19). 

 

Mètodes de instal·lació. 

Segons la classificació establerta en la UNE 20460-5-523 (taula 52-B2) en la qual s'identifiquen 

instal·lacions la capacitat de les quals de dissipació de la calor generada per les pèrdues és similar pel 

que poden agrupar-se en una determinada taula comuna de càrregues. 
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Denominació segons UNE 20460. Conductors aïllats: Conductors aïllats sense coberta, unipolars, amb 

nivell d'aïllament fins a 750V. S'instal·laran en conductes de superfície o encastats o sistemes tancats 

anàlegs. Cables: Conductors aïllats amb una coberta addicional, unipolars o multipolars, amb un nivell 

d'aïllament de 1000V. 

Les condicions generals d'instal·lació seran les que s'estableixen en la ITC-BT-19. 

 

Caiguda de tensió. 

La secció dels conductors es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la 

instal·lació interior i qualsevol punt d'utilització es correspongui amb els valors màxims fixats en la ITC-

BT-19.  

Caigudes de tensió màximes. Habitatges: 3% en qualsevol circuit interior. Terciari o industrial en BT: 3% 

per a enllumenat i 5% per a altres usos. Terciari o industrial en MT: 4,5% per a enllumenat i 6,5% per a 

altres usos. 

 

Intensitats màximes admissibles. 

D'acord amb els valors indicats en la UNE 20460-5-523 (taula A.52-1bis) per a una temperatura ambient 

de l'aire de 40ºC i per als diferents mètodes d'instal·lació, agrupaments i tipus de cable. S'haurà de tenir 

en compte la divisió entre cables termoplàstics (PVC, Z1, ...) i termoestables (XLPE, EPR, Z, ...). 

 

Factors de correcció. 

Quan les condicions de la instal·lació siguin diferents a les fixades en la taula A.52-1bis (temperatura 

ambient diferent a 40ºC, circuits agrupats en una mateixa canalització, influència d'harmònics, etc.), es 

prenguessin els factors de correcció corresponents a les condicions d'instal·lació previstes. 

 

Factors de correcció per tipus de receptor o instal·lació. 

Locals amb el risc d'incendi o explosió: Intensitat admissible reduïda un 15% (ITC-BT-29). Instal·lacions 

generadores en BT: Cables dimensionats per a una intensitat no inferior al 125% de la màxima prevista 

(ITC-BT-40). Llums de descàrrega: Càrrega mínima en VA igual a 1,8 vegades la potència en W (ITC-BT-

44). Motors: Cables dimensionats per a una intensitat no inferior al 125% de la màxima prevista (ITC-BT-
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47). Aparells elevació: Cables dimensionats per a una càrrega no inferior a 1,3 de la màxima prevista 

(ITC-BT-47). 

 

Efectes de corrents harmòniques 

S'hauran d'aplicar mètodes adequats segons annex C de la norma UNE 20460-5-523. 

 

Radis de curvatura. 

Mínims aplicables a tots els cables UNE 21123 en posició definitiva de servei: 

Cables sense armadura  Diàmetre exterior del cable Radi mínim de curvatura 

     Menys de 25mm    4 D 

      De 25 a 50mm     5 D 

     Mes de 50mm     6 D 

Cables armats    ---     10 D 

 

Assaigs elèctrics. 

D'acord amb la ITC-BT-19 i especificacions de la Guia Tècnica d'Aplicació - Annexo 4. 

 

Tipus de cablejat. 

Resum de tipus de cable per als diferents tipus d'instal·lació segons el REBT: 

-Distribució. Escomeses: ITC-BT-11 

-Instal·lacions d'enllaç: ITC-BT-14/15/16 

-Instal·lacions interiors o receptores: ITC-BT-20 

-Locals de pública concurrència: ITC-BT-28 

-Locals amb el risc d'incendi o explosió: ITC-BT-29 

-Locals especials: ITC-BT-30/31 

-Màquines elevació i transport: ITC-BT-32 

-Provisionals i temporals d'obra: ITC-BT-33 

-Mobiliari: ITC-BT-49 
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6. QUADRES ELÈCTRICS DE DISTRIBUCIÓ 

El calibre dels aparells de protecció diferencial i magnetotèrmica serà el que s’indica en el projecte, 

havent-se de comprovar el seu correcte funcionament un cop instal·lats i connectats, provocant falsos 

defectes. 

Els elements de protecció regulable, es calibraran segons les indicacions del fabricant i mitjançant la 

utilització d’útils i instruments adequats.   

El calibre de l’Interruptor de Control de Potència ICP, serà del tipus homologat per la Companyia 

Subministradora d’Energia. 

Els aparells de mesura, comptadors, seran normalitzats i verificats per Òrgans Oficials. Per a la facilitat 

de lectura i d’acord amb les exigències de la Companyia Subministradora d’Energia, l’alçada d’aquests 

estarà entre 1,5 i 1,8 m i en situació de fàcil lectura 

Per a la centralització de l´aparamenta de seccionament i protecció, mesura, comandament i control en 

distribucions elèctriques de baixa tensió. Compliran les especificacions del REBT. Instruccions tècniques 

complementàries (ITC). 

 

7. PRESES DE TERRA 

Els cables de preses de terra seran de coure despullat de secció mínima la indicada en la instrucció ITC-

BT-039 del Reglament de Baixa Tensió. 

Tots els elements metàl·lics accessibles, hauran d’estar connectats elèctricament amb la presa de terra o 

amb el cable de protecció, evitant una possible formació de tensions de defecte perilloses. 

La naturalesa, forma i dimensionat de l’elèctrode de la presa de terra serà mitjançant cable despullat 

amb estesa independent. Dins i al llarg del forat la resistència del terra no serà superior a 37 ohms. La 

unió dels cables de protecció del cable de terra serà amb soldadura galvanoplàstica. 

 

8. PROVES 

Aïllament. 

Es mesurarà l’aïllament dels cables i el de la instal·lació respecte a terra, segons s’indica a l’apartat 2.8 

de la Instrucció ITC-BT-017, anotant-se els valors de la rigidesa dielèctrica obtinguda a l’acta d’inspecció i 

en la documentació a presentar. 
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Equilibri entre fases. 

Es comprovarà mesurant les càrregues i la tensió entre fases i fase i neutre comprovant si el repartiment 

de fases està equilibrat d’acord amb la forma prevista en el Projecte. 

 

Caiguda de tensió. 

Es mesurarà la tensió en el Quadre General de Protecció com origen i en l’última lluminària a l’extrem 

de la instal·lació, amb les càrregues connectades comprovant si la diferència de tensió està dins del límit 

previst. 

 

Resistència a terra. 

Es mesurarà la resistència a terra amb l’ajuda del tel·luròmetre des de la caixa de seccionament, obrint 

el pont, les condicions del terreny en quant a humitat seran les normals de terreny sec, anotant-se els 

valors de la resistència obtinguda a l’acta d’inspecció i en la documentació a presentar. 

 

Elements de protecció. 

Es comprovarà el bon funcionament i la sensibilitat dels interruptors diferencials amb l’ajut d’un 

mil·liamperímetre i un reòstat, provocant la seva engegada dins el marge de sensibilitat de l’equip. El 

comprovador es connectarà entre un conductor de fase i el de protecció. 

Es comprovarà el funcionament de la resta d’elements de protecció que disposi la instal·lació, disposant 

de les mesures i precaucions necessàries que puguin provocar una avaria. 

 

9. EXECUCIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES INSTAL·LACIONS 

La posada en servei i utilització de les instal·lacions, és condicionada pel que estableix l’article 12.3 de la 

Llei 21/ 1992, al procediment següent: 

Caldrà elaborar prèviament a l’execució, una documentació tècnica que defineixi les   característiques 

de la instal·lació segons les ITC corresponents, sigui en forma de memòria tècnica o projecte. 

Caldrà que la instal·lació sigui verificada per l’instal·lador, amb la supervisió del director  de l’obra en el 

seu cas, per tal de comprovar-ne l’execució correcta i el funcionament a seguir. 
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Quan així ho determini la ITC corresponent, caldrà que la instal·lació sigui sotmesa a una  inspecció 

inicial, per un Òrgan de Control. 

En finalitzar les instal·lacions i un cop fetes les verificacions pertinents, l’instal·lador autoritzat executor 

de la instal·lació emetrà un Certificat d’Instal·lació, en el que farà constar, que s'ha realitzat de 

conformitat amb l’establert en el Reglament i les ITC corresponents i d’acord amb la documentació 

bàsica. Si s'escau, identificarà i justificarà les variacions que en l’execució s’hagin produït en relació amb 

el que s’havia previst a la Documentació Tècnica d’origen. 

El Certificat, juntament amb la Documentació Tècnica i en el seu cas, el Certificat de direcció d’Obra, i el 

d’Inspecció inicial, s’haurà de dipositar davant de l’Òrgan amb competències de la Comunitat Autònoma 

a la que pertany l’obra, amb l’objecte de registrar l’esmentada instal·lació. 

Es lliurarà una còpia de tota la documentació a cada interessat, així com la sol·licitud de petició del 

subministrament. 

Les instal·lacions elèctriques només podran ser realitzades per instal·ladors autoritzats. 

L’empresa subministradora de l’energia no podrà connectar la instal·lació receptora a la xarxa de 

distribució, si no se li lliura la còpia corresponent del Certificat d’Instal·lació degudament diligenciat per 

l’Òrgan amb competències de la Comunitat Autònoma. 

La ITV  corresponent desenvoluparà el que s’ha establert en l’article anterior. 

Com a annex al Certificat d’Instal·lació que es lliuri al titular de qualsevol instal·lació elèctrica, l’empresa 

instal·ladora haurà de confeccionar unes instruccions d’ús correcte i manteniment. Aquestes 

instruccions contindran com a mínim un esquema unifilar de la instal·lació amb les característiques 

fonamentals dels equips i materials elèctrics instal·lats, així com un croquis del traçat. 

 

10. MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

Els titulars de les instal·lacions hauran de mantenir en bon estat de funcionament les instal·lacions, 

utilitzant-les d’acord amb les seves característiques i abstenir-se d’intervenir-hi per modificar-les. Si 

s’han de modificar les instal·lacions, caldrà que les efectuï un instal·lador autoritzat. 

Les instal·lacions que precisin inspeccions periòdiques per part de l'administració no es obligatori que 

disposin d’un contracte de manteniment anual amb una empresa autoritzada, encara que si es 

recomanable, amb la finalitat de fer un bon manteniment. 
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11. INSPECCIONS 

D’acord amb l’art. 14 de la Llei 21/ 1992, d’Indústria, posseeix l’Administració Pública competències per 

dur a terme les actuacions d’inspecció i control que consideri necessàries, per a sí mateixa; i en el 

compliment de les disposicions i requisits de seguretat establerts pel present Reglament i les ITC, segons 

el que preveu l’art. 12.3 de l’esmentada llei, haurà de ser comprovat, si s’escau, per un Organisme de 

Control autoritzat. 

En el punt 4.2 de la ITC-BT 05 del Reglament de Baixa tensió (Reial decret 842/2002) s'indica que 

s'hauran de tenir inspeccions periòdiques per part de l'administració aquelles instal·lacions previstes en 

el punt 4.1 de la ITC-BT 05 i les comunitats d'habitatges de més de 100 kW.  

Periodicitat: 5 anys. (local pública concurrència) 

 

12. INSTAL·LADORS AUTORITZATS 

Per dur a  terme instal·lacions de baixa tensió, els instal·ladors hauran de ser autoritzats per exercir 

l’activitat i disposar de la documentació acreditativa per poder fer el tipus d’instal·lacions que pertoqui, 

d’acord amb el que s’estableix en la ITC corresponent. 

Segons el que s’estableix a l’article 13.3 de la Llei 21/ 1992, d’Indústria, les autoritzacions expedides pels 

corresponents Òrgans amb competències de les Comunitats Autònomes tindran àmbit estatal. 

 

13. COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS 

Es considerarà que les instal·lacions que són realitzades de conformitat amb les prescripcions del 

Reglament, proporcionen les consideracions de seguretat que d’acord amb l’estat de la tècnica, són 

exigibles per  tal de preservar les persones i els béns, quan es fan servir d’acord a la seva destinació. Art. 

2 del Reial Decret 7/ 1988 de 8 de gener. 

Les prescripcions establertes en el present Reglament i les ITC tindran la consideració de mínims 

obligatoris, d’acord a l’art. 12.5 de la llei 21/ 1992, d’Indústria. 

 

14. INFRACCIONS I SANCIONS 

Les infraccions i sancions del que es disposa en el present Reglament es classificarà i es 21/ 1992, 

d’Indústria sancionarà d’acord amb el que estableix el títol V de la Llei. 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST  

AMIDAMENTS I PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LA LLAR 
                      
                      

Pos. Cant. Ut. Descripció €/Ut IMPORT 

            

1     Quadre general de baixa tensió i subquadres   2.730,00 

            
1,1 1 Ut. Nou quadre general de distribució per a muntar en un sol armari totes 

les capçaleres de subquadres i línies existents actualment i que surten 
des del local tècnic de baixa tensió des de diferents mòduls. Inclou 
línies de subquadre planta PB. S'aprofitaran tots els mecanismes 
existents (dif. i magnt) del subq. actual que funcionin en perfectes 
condicions. Completament instal·lat. Referència: QUADRE GENERAL 
DISTRIBUCIÓ. Marca/Model: MERLIN GERIN PRISMA P o equivalent, 
amb la retolació i plaques indicadores de circuits i amb previsió d'espai 
d'un 20% per a possibles ampliacions. 
La partida inclou l'arrengament del local tècnic, eliminant tots els 
elements de la instal·lació que quedin fora d'ús amb el muntatge del 
nou quadre general. 

800,00 800,00 

1,2 1 Ut. Modificació Quadre Baixa Tensió existent, denominat Subquadre Arts 
Gràfiques. Adequació i ampliació de circuits i proteccions per a donar 
servei a les noves necessitats d'aquesta secció de l'edifici. S'aprofitaran 
tots els mecanismes existents (dif. i magnt) del subq. actual que 
funcionin en perfectes condicions. Tot això convenientment cablejat 
amb canaleta tipus unex, amb els borns i embarrats necessaris. 
Retolació i plaques indicadores de circuits, amb previsió d'espai d'un 
20% per a possibles ampliacions. 

500,00 500,00 

1,3 1 Ut. Nou subquadre de baixa tensió planta P-1. S'aprofitaran tots els 
mecanismes existents (dif. i magnt) del subq. actual que funcionin en 
perfectes condicions. Convenientment cablejat amb canaleta tipus 
unex, amb els borns i embarrats necessaris. Retolació i plaques 
indicadores de circuits, amb previsió d'espai d'un 20% per a possibles 
ampliacions. 

500,00 500,00 

1,4 1 Ut. Nou subquadre de baixa tensió planta P1. S'aprofitaran tots els 
mecanismes existents (dif. i magnt) del subq. actual que funcionin en 
perfectes condicions. Convenientment cablejat amb canaleta tipus 
unex, amb els borns i embarrats necessaris. Retolació i plaques 
indicadores de circuits, amb previsió d'espai d'un 20%  

400,00 400,00 

1,5 1 Ut. Nou subquadre de baixa tensió Tall i Confecció. S'aprofitaran tots els 
mecanismes existents (dif. i magnt) del subq. actual que funcionin en 
perfectes condicions. Convenientment cablejat amb canaleta tipus 
unex, amb els borns i embarrats necessaris. Retolació i plaques 
indicadores de circuits, amb previsió d'espai d'un 20% 

330,00 330,00 

1,6 1 PA Repàs de la resta de subquadres de baixa tensió existents a l'edifici.  200,00 200,00 
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2     Canalitzacions i conductors   17.327,86 
            

2,1 3.360 m. Cable unifilar per a circuit interior, no propagador de flama i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda (UNE 211002), amb conductors de 
coure de 1x1,5 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 750V. 
Conductors utilitzats per les unions des de la caixa de connexions de 
les safates metàl·liques fins al punt d'enllumenat o força corresponent. 
Els preu calculat esta ja multiplicat pels 3 conductors utilitzats (fase, 
neutre i terra). Completament instal·lat. 

0,92 3.091,20 

2,2 180 m. Cable en mànega per a circuit interior, no propagador de flama i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda (UNE 211002), amb conductors de 
coure de 3x1,5 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 
0,6/1kV. Càlcul realitzat per la distància en metres des d'un punt a un 
altre. Completament instal·lat 

1,64 295,20 

2,3 2.520 m. Cable unifilar per a circuit interior, no propagador de flama i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda (UNE 211002), amb conductors de 
coure de 1x2,5 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 750V. 
Conductors utilitzats per les unions des de la caixa de connexions de 
les safates metàl·liques fins al punt d'enllumenat o força corresponent. 
Els preu calculat esta ja multiplicat pels 3 conductors utilitzats (fase, 
neutre i terra). Completament instal·lat. 

1,05 2.646,00 

2,4 360 m. Cable en mànega per a circuit interior, no propagador de flama i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda (UNE 211002), amb conductors de 
coure de 3x2,5 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 
0,6/1kV. Càlcul realitzat per la distància en metres des d'un punt a un 
altre. Completament instal·lat 

2,01 723,60 

2,5 20 m. Cable en mànega per a circuit interior, no propagador de flama i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda (UNE 211002), amb conductors de 
coure de 3x4 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1kV. 
Càlcul realitzat per la distància en metres des d'un punt a un altre. 
Completament instal·lat 

2,56 51,20 

2,6 20 m. Cable en mànega per a circuit interior, no propagador de flama i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda (UNE 211002), amb conductors de 
coure de 5x4 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1kV. 
Càlcul realitzat per la distància en metres des d'un punt a un altre. 
Completament instal·lat 

3,65 73,00 

2,8 80 m. Cable en mànega per a circuit interior, no propagador de flama i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda (UNE 211002), amb conductors de 
coure de 5x10 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 
0,6/1kV. Càlcul realitzat per la distància en metres des d'un punt a un 
altre. Completament instal·lat 

8,03 642,40 

2,9 74 m. Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica conformada d'acer 
galvanitzat llisa amb tapa segons REBT, UNE 37501 i ISO 1461, 
dimensions 200x60 mm, amb part proporcional d'unions, accessoris, 
suports i subjecció, borns i cable de terra. Completament instal·lada. 
Marca / model: CES o equivalent.  

44,05 3.259,70 

2,10 870 m. Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, no propagador de la 
flama, resistència al impacte > 2J, resistència a la compressió > 1250 N, 
rigidesa dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i muntat 
superficialment (incloent part proporcional d´elements de subjecció i 
accessoris: corbes, maniguets, tes, etc.)  

2,62 2.279,40 
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2,11 520 m. Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la 
flama, resistència al impacte > 2J, resistència a la compressió > 1250 N, 
rigidesa dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i muntat 
superficialment (incloent part proporcional d´elements de subjecció i 
accessoris: corbes, maniguets, tes, etc.) 

2,91 1.513,20 

2,12 80 m. Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, no propagador de la 
flama, resistència al impacte > 2J, resistència a la compressió > 1250 N, 
rigidesa dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i muntat 
superficialment (incloent part proporcional d´elements de subjecció i 
accessoris: corbes, maniguets, tes, etc.) 

3,32 265,60 

2,13 50 m. Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, no propagador de la 
flama, resistència al impacte > 2J, resistència a la compressió > 1250 N, 
rigidesa dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i muntat 
superficialment (incloent part proporcional d´elements de subjecció i 
accessoris: corbes, maniguets, tes, etc.) 

3,84 192,00 

2,14 100 m. Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, no propagador de la 
flama, resistència al impacte > 2J, resistència a la compressió > 1250 N, 
rigidesa dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i muntat 
superficialment (incloent part proporcional d´elements de subjecció i 
accessoris: corbes, maniguets, tes, etc.) 

4,68 468,00 

2,15 144 Ut. Caixa de derivació de plàstic estanca, de 100x110mm, marca LEGRAND 
o similar, referencia 92166, amb borns de connexió. Completament 
instal·lat.            

12,69 1.827,36 

            

3     Lluminàries   17.908,80 
            

3,1 10 Ut. Lluminària LED de 1500mm 2x24W / 840 (4000K), inclou les 2 
làmpades. Desmuntatge de lluminària existent, i posterior 
subministrament i instal·lació de lluminària estanca de LED de 
300x1500 mm a 230 v. equivalent a lluminària estanca de 2x58, de 
4000ºK + -5%, amb protecció IP65 classe I, equip elèctric format per 1 
tub de LED d'1500mm, inclosa la font d'alimentació. d'alta eficiència 
lumínica, amb connector giratori, i diàmetre exterior 26 mm o similar, 
portalàmpades i borns de connexió, incloent replanteig, accessoris 
d'ancoratge i conexionat. Estaran incloses les ajudes de paleta 
necessària, així com els embellidors perquè no quedin buits lliures 
vistos majors de 0,5 mm. Les lluminàries satisfaran els nivells 
d'il·luminació previstos en projecte d'acord amb la UNE12464-1. La 
garantia dels equips serà de 5 anys com a mínim. Flux lluminós de 4100 
lm / tub. Totalment instal·lat i Connectat amb p.p d'accessoris i 
material de Muntatge. Marca: Philips gamma instant fit o similar. 
Replanteig en obra      

128,80 1.288,00 
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3,2 140 Ut. Lluminària LED de 1500mm 1x24W / 840 (4000K), inclou la làmpada. 
Desmuntatge de lluminària existent, i posterior subministrament i 
instal·lació de lluminària estanca de LED de 150x1500 mm a 230 v. 
equivalent a lluminària estanca de 1x58, de 4000ºK + -5%, amb 
protecció IP65 classe I, equip elèctric format per 1 tub de LED 
d'1500mm, inclosa la font d'alimentació. d'alta eficiència lumínica, amb 
connector giratori, i diàmetre exterior 26 mm o similar, portalàmpades 
i borns de connexió, incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i 
connexionat. Estaran incloses les ajudes de paleta necessària, així com 
els embellidors perquè no quedin buits lliures vistos majors de 0,5 mm. 
Les lluminàries satisfaran els nivells d'il·luminació previstos en projecte 
d'acord amb la UNE12464-1. La garantia dels equips serà de 5 anys 
com a mínim. Flux lluminós de 4100 lm / tub. Totalment instal·lat i 
Connectat amb p.p d'accessoris i material de Muntatge. Marca: Philips 
gamma instant fit o similar. Replanteig en obra      

94,20 13.188,00 

3,3 10 Ut. Lluminària LED de 1200mm 2x16W / 840 (4000K), inclou les 2 
làmpades. Desmuntatge de lluminària existent, i posterior 
subministrament i instal·lació de lluminària estanca de LED de 
300x1200 mm a 230 v. equivalent a lluminària estanca de 2x36, de 
4000ºK + -5%, amb protecció IP65 classe I, equip elèctric format per 1 
tub de LED d'1200mm, inclosa la font d'alimentació. d'alta eficiència 
lumínica, amb connector giratori, i diàmetre exterior 26 mm o similar, 
portalàmpades i borns de connexió, incloent replanteig, accessoris 
d'ancoratge i connexionat. Estaran incloses les ajudes de paleta 
necessària, així com els embellidors perquè no quedin buits lliures 
vistos majors de 0,5 mm. Les lluminàries satisfaran els nivells 
d'il·luminació previstos en projecte d'acord amb la UNE12464-1. La 
garantia dels equips serà de 5 anys com a mínim. Flux lluminós de 3600 
lm / tub. Totalment instal·lat i Connectat amb p.p d'accessoris i 
material de Muntatge. Marca: Philips gamma instant fit o similar. 
Replanteig en obra 

97,60 976,00 

3,4 20 Ut. Lluminària LED de 1200mm 1x16W / 840 (4000K), inclou la làmpada. 
Desmuntatge de lluminària existent, i posterior subministrament i 
instal·lació de lluminària estanca de LED de 150x1200 mm a 230 v. 
equivalent a lluminària estanca de 1x36, de 4000ºK + -5%, amb 
protecció IP65 classe I, equip elèctric format per 1 tub de LED 
d'1200mm, inclosa la font d'alimentació. d'alta eficiència lumínica, amb 
connector giratori, i diàmetre exterior 26 mm o similar, portalàmpades 
i borns de connexió, incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i 
connexionat. Estaran incloses les ajudes de paleta necessària, així com 
els embellidors perquè no quedin buits lliures vistos majors de 0,5 mm. 
Les lluminàries satisfaran els nivells d'il·luminació previstos en projecte 
d'acord amb la UNE12464-1. La garantia dels equips serà de 5 anys 
com a mínim. Flux lluminós de 3600 lm / tub. Totalment instal·lat i 
Connectat amb p.p d'accessoris i material de Muntatge. Marca: Philips 
gamma instant fit o similar. Replanteig en obra 

74,20 1.484,00 
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3,5 3 Ut. Substitució de làmpada fluorescent de 58W per làmpada LED 
1500mm de 24W. Desmuntatge de lluminària existent de tub 
fluorescent de 1500 mm / 58W de 1 tub, i posterior subministra  i 
instal·lació per TUB DE LED, amb connector giratori i font d'alimentació 
per a cada tub o per lluminària, 110-220VAC, equivalent a lluminària de 
1x58W (T8), amb un flux major de 4000 lm, de 4000ºK + -5% i una vida 
útil superior a 50.000 hores, CE, ROHS, TUV. Instal·lada, incloent 
replanteig i connexió. Estaran incloses les ajudes de paleta necessàries, 
així com els embellidors perquè no quedin buits lliures vistos majors de 
0,5 mm. Les lluminàries satisfaran els nivells d'il·luminació previstos en 
projecte d'acord amb la UNE 12.464-1. La garantia dels equips serà de 
5 anys com a mínim. Marca: Philips o similar. Replanteig en obra 

10,83 32,49 

3,6 1 Ut. Substitució de làmpada fluorescent de 36W per làmpada LED 
1200mm de 16W. Desmuntatge de lluminària existent de tub 
fluorescent de 1200 mm / 36 W de 1 tub, i posterior subministra  i 
instal·lació per TUB DE LED, amb connector giratori i font d'alimentació 
per a cada tub o per lluminària, 110-220VAC, equivalent a lluminària de 
1x36W (T8), amb un flux major de 3.600 lm, de 4000ºK + -5% i una vida 
útil superior a 50.000 hores, CE, ROHS, TUV. Instal·lada, incloent 
replanteig i connexió. Estaran incloses les ajudes de paleta necessàries, 
així com els embellidors perquè no quedin buits lliures vistos majors de 
0,5 mm. Les lluminàries satisfaran els nivells d'il·luminació previstos en 
projecte d'acord amb la UNE 12.464-1. La garantia dels equips serà de 
5 anys com a mínim. Marca: Philips o similar. Replanteig en obra 

12,97 12,97 

3,7 4 Ut. Substitució de làmpada per làmpada LED de 7W. Marca: Philips o 
similar. Replanteig en obra 

7,98 
47,88 

3,8 6 Ut. Substitució de làmpada per làmpada LED de 9W. Marca: Philips o 
similar. Replanteig en obra 

8,33 16,66 

3,9 12 Ut. Lluminària d'emergència i senyalització tipus Daisalux o similar amb 
làmpada LED. Llum d'emergència amb llum LED, amb una vida útil de 
100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, 
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 lúmens min., 1h 
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, 
col·locat superficial. Replanteig en obra. 
 

71,90 862,80 

            

4     Mecanismes   2.003,52 
            

4,1 32 Ut. Interruptor 10/16 A 250V, de superfície amb tecla, caixa amb marc 
embellidor, accessoris i fixacions. Completament instal·lat. 
Marca/model: Legrand Mosaic o equivalent.     

10,80 345,60 

4,2 72 Ut. Presa de corrent simple 2P+T lateral 10/16A 250V de superfície, amb 
marc embellidor i caixa, accessoris i fixacions. Completament 
instal·lada. Marca / model: Legrand o equivalent. 

10,06 724,32 

4,3 48 Ut. Caixa de superfície amb  3 Mòduls Color Blanco SIMON 500 CIMA. amb 
preses de corrent simple 2P + T, de 10/16A 250V i dades, amb marc 
embellidor, accessoris i fixacions. Completament instal·lada. 
Marca/model: SIMON CIMABOX o equivalent 

19,45 933,60 
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5     Altres   5.590,00 
            

5,1 1 PA Perfileria metàl·lica per suspendre lluminàries. Totalment instal·lat 
amb p.p d´accessoris i material de muntatge. 

2.000,00 2.000,00 

5,2 1 PA Partida alçada ajudes de ram de paleta pel pas de la instal·lació 
elèctrica pels falsos sostres de pladur, murs i forjats. 

1.000,00 1.000,00 

5,3 1 PA Posta en marxa, legalització de la instal·lació (certificat) i proves 300,00 300,00 

5,4 1 PA Treballs de instal.lació posada a terra i mòdul de sobretensions IGA 800,00 800,00 

5,5 1 PA Desmuntatge i retirada de la instal·lació interior existent que es 
substitueixi. Trasllat a gestor de residus autoritzat, incloent les taxes 
corresponents. 

650,00 650,00 

5,5 1 PA Seguretat i Salut en obra 340,00 340,00 

5,5 1 PA Varis 500,00 500,00 

                      

                      

  
    RESUM PRESSUPOST (€)   € 

1     Quadre general i subquadres   2.730,00 

2     Canalitzacions i conductors   17.327,86 

3     Lluminàries   17.908,80 

4     Mecanismes   2.003,52 

5     Altres   5.590,00 

      TOTAL   
45.560,18 

                      

                      

      TOTAL PRESSUPOST D´EXECUCIÓ MATERIAL (€) 45.560,18 

      
13,00 % DESPESES 
GENERALS         5.922,82 

      
6,00 % BENEFICI 
INDUSTRIAL         2.733,81 

                      

      SUBTOTAL           54.216,61 

      21 % IVA           11.385,49 

      TOTAL PRESSUPOST D´EXECUCIÓ PER CONTRACTA (€) 65.602,10 

                      

  El pressupost d´execució per contracta és de:         

  Seixanta-cinc mil sis-cents dos euros amb deu cèntims     
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PLÀNOLS 

00.01 EMPLAÇAMENT - SITUACIÓ 

00.02 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PLANTA BAIXA 

00.03 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PLANTA BAIXA ANNEX 

00.04 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PLANTA +1 

00.05 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PLANTA -1 

00.06 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PLANTA +1 ANNEX 

00.07 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA ANNEX 

00.08 ESQUEMA UNIFILAR 

00.09 ESQUEMA UNIFILAR I 

00.10 ESQUEMA UNIFILAR II 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1. INTRODUCCIÓ 

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals té per objecte la determinació del cos 

bàsic de garanties i responsabilitats precises per a establir un adequat nivell de protecció de la salut dels 

treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. 

La llei estableix un marc legal a partir de com les normes reglamentàries aniran fixant i concretant els aspectes més 

tècnics de les mesures preventives.  

 

Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació: 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.  

 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.  

 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.  

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual. 

 

Són les normes de desenvolupament reglamentari les quals han de fixar les mesures mínimes que han d'adoptar-

se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre elles es troben les destinades a garantir la utilització pels 

treballadors en el treball d'equips de protecció individual que els protegeixin adequadament d'aquells riscos per a 

la seva salut o la seva seguretat que no puguin evitar-se o limitar-se suficientment mitjançant la utilització de 

mitjans de protecció col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització en el treball. 

L'objecte del present estudi bàsic és descriure les mesures de protecció a dur a terme per a la prevenció de 

qualsevol tipus d'accident, així com el compliment de la normativa vigent segons RD1627/97, de 24 d'octubre, i el 

RD 171/2004 per als treballs d'instal·lació de sistemes d'elèctrics, obra de paleta i similars. És especialment, el RD 

1627/1997, i el seu article 7 concernent al Pla de Seguretat i Salut (PSS) que el contractista a de elaborar i lliurar al 

Coordinador de Seg. i Salut de l'obra per a la seva aprovació. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es 

constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les 

obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, 

la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 

que haurà de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació al inici  de les 

obres, per a la seva aprovació i al inici dels tràmits de Declaració d’Obertura del centre de treball davant l’Autoritat 

Laboral. 

 

2. DRETS I OBLIGACIONS 

2.1   DRET A LA PROTECCIÓ ENFRONT ALS RISCOS LABORALS. 

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. A aquest efecte, 

l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant 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 d'avaluació de riscos, informació, consulta, participació i formació dels treballadors, actuació 

en cas d'emergència i de risc greu i imminent i vigilància de la salut.  

56



enginium enginyers 

Modificació instal·lació elèctrica BT                                                                                        18/01/18                            
ESCOLA D’ADULTS LA LLAR       51                                             Gil i Puras (EIC 15.535 – 15.341) 

T. 937339044 – info@4q-enginium.com 

2.2   PRINCIPIS DE L’ACCIÓ PREVENTIVA. 

L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, conformement als següents principis generals:  

 Evitar els riscos.  

 Avaluar els riscos que no es poden evitar.  

 Combatre els riscos a l'origen.  

 Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.  

 Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.  

 Donar les degudes instruccions als treballadors.  

 Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.  

 Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. 

 

2.3   AVALUACIÓ DELS RISCOS. 

L'acció preventiva en l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial dels riscos per a la 

seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter general, tenint en compte la naturalesa de 

l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin exposats a riscos especials. Igual avaluació haurà de fer-se en 

ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i de l'acondicionament dels llocs 

de treball. 

D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:  

 Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.  

 Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la qual van ser concebuts o 
a les seves possibilitats.  

 Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instal·lacions. 

 Control deficient en l'explotació.  

 Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat. 

Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manejar-les es poden resumir en els següents punts: 

Es pot produir un accident o deterioració d'una màquina si s'engega sense conèixer la seva manera de 

funcionament i d´ús.  

Es poden donar riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels varis moviments que realitzin les diferents 

parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari: 

 Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol estructura fixa o material.  

 Sigui colpejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.  

 Ser colpejat per elements de la màquina que resultin projectats. 

 Ser colpejat per altres materials projectats per la màquina. 

Es poden donar riscos no mecànics tal com els derivats de la utilització d'energia elèctrica, productes químics, 

generació de soroll, vibracions, radiacions, etc. 

Les activitats de prevenció haurien de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a conseqüència dels 

controls periòdics previstos en l'apartat anterior, la seva inadequació a les finalitats de protecció requerits. 
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2.4   EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ. 

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:  

La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.  

Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors 

específicament capacitats per a això.  

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. 

 

2.5   INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. 

L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions necessàries en 

relació amb:  

 Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.  

 Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos. 

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com als òrgans competents en aquesta 

matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de la seguretat i la salut en els llocs de treball, en matèria 

de senyalització en aquests llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en les obres de 

construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

 

2.6   FORMACIÓ DELS TREBALLADORS. 

L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en 

matèria preventiva. 

S'exposa a continuació la relació de formació rebuda en matèria de P.R.L. i específica quant a l'ús d'equips i treballs 

concrets. 

El nivell de riscos seran definits tant si el realitza personal propi com extern, exigint als subcontractistes externs, el 

mateix grau de formació que s'exigeix al personal propi, d'acord amb la definició de riscos. 

Pel que fa a la formació del responsable de seguretat (Recurs Preventiu) en l'obra, ha realitzat: 

- Formació en PRL: Curs bàsic - 60h 

- La formació en PRL per a la resta de personal subcontractat, correspon a una formació de 4h acreditada per SPA 

's, formació de 8h, formació d'Aula Permanent 8h, TPC (Targeta Professional de la Construcció) i formació de curs 

bàsic 50h / 60h per encarregat d'obra de la subcontracta principal. 

- La formació específica està basada en funció dels treballs relacionats: treballs elèctrics, de paleta i  

manipulació de càrregues bàsicament. 

La contracta disposarà dels documents acreditatius de la impartició de la formació dels seus treballadors. 

Tots els treballadors en l'obra han passat el reconeixement mèdic anual i la contracta disposa dels Aptes o 

justificants pertinents d'aquests reconeixements emesos pels respectius Serveis de Prevenció Aliens encarregats 

de la Vigilància de la Salut. 
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2.7   MESURES D’EMERGÈNCIA. 

L'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones 

alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en 

matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal 

encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte 

funcionament. 

 

2.8   RISC GREU E IMMINENT. 

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent en ocasió del seu treball, l'empresari estarà 

obligat a:  

- Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència d'aquest risc i de les mesures 
adoptades en matèria de protecció.  

- Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els treballadors puguin 
interrompre la seva activitat i a més estar en condicions, tenint en compte dels seus coneixements i dels mitjans 
tècnics llocs a la seva disposició, d'adoptar les mesures necessàries per a evitar les conseqüències d'aquest perill. 

 

2.9   DOCUMENTACIÓ. 

L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la següent documentació:  

- Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificació de l'acció preventiva.  

- Mesures de protecció i prevenció a adoptar.  

- Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.  

- Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.  

- Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral 
superior a un dia de treball. 

 

2.10   COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS. 

Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes 

haurien de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. 

 

2.11   PROTECCIÓ DE TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES A DETERMINATS RISCOS. 

L'empresari garantirà, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessàries, la protecció dels 

treballadors que, per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, inclosos aquells que 

tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin específicament sensibles als riscos 

derivats del treball. 

 

2.12   OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS. 

Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de les mesures de 

prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles 

altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el 

treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de l'empresari.  
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Els treballadors, conforme a la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, hauran de:  

- Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells, eines, 
substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els quals desenvolupin la 
seva activitat.  

- Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari. 

- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.  

- Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.  

- Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent. 

 

3. RISCOS MÉS FREQÜENTS A L´OBRA 

3.1   DESCRIPCIÓ DE L’OBRA. 

L’obra consisteix en la modificació de part la instal·lació elèctrica interior en BT de l’edifici principal de l´escola 

d’adults La Llar, el canvi d’enllumenat actual per tecnologia LED i l’adequació de la instal·lació elèctrica de l’annex 

per implementar l’espai nou d’arts gràfiques, segons es descriu als diferents documents dels projecte. 

Els treballs a realitzar per l´empresa contractista corresponen a treballs bàsics d’instal·lació elèctrica en BT a 

l’escola La Llar de Terrassa. 

Les obres es realitzen a l'interior d l´escola, sense provocar gairebé interferències ni afectar a serveis exteriors. A 

mes, l’execució es portarà a terme durant l’estiu per a no afectar als usuaris.  

 

Mà d’obra prevista. 

- De la Contracta: Participaran 2 treballadors normalment, encara que es preveu la participació en punta de treball 

d'un màxim de 4-5 treballadors. 

- De les empreses Subcontractistes (si hi ha): 

Totes les dades referents a les subcontractes apareixeran a l’Acta de Adhesió de la subcontracta a aquest PSS de la 

contracta principal. 

 

Termini d’execució de les obres. 

El termini d'execució dels treballs compresos en el present EBSS serà de 4-5 setmanes. En qualsevol cas, es preveu 

una execució dels treballs inferior a 30 dies laborables. 

L’ultima setmana de juny del 2017, esta previst l’inici de l'obra, procedint a iniciar els treballs segons la planificació 

establerta, d’aquesta manera l’escola estarà tancada pels alumnes (període d’estiu) pel que es preveu que 

l'afectació es la mínima possible en l'ús normal de l'activitat. 

La jornada laboral a priori a l'obra serà de 7h a 15h, però depèn també de les circumstancies del centre per a poder 

adequar el mateixos. 

 

3.2  ACTUACIONS PREVIAS A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Accés a les obres i senyalització 

El contractista controlarà l’accés a les zones de treball de tal manera que tant sols les persones autoritzades i amb 

les proteccions personals que són obligades tinguin accés.  
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L’accés de materials es podrà fer directament des de l’entrada del centre (en els moments de menys utilització per 

parts dels usuaris i tot degudament senyalitzat  

Es farà la sectorització de l’obra mes adient i segura per a que el públic no pugui accedir-hi, amb senyalitzacions de 

“Prohibit l’entrada a personal no autoritzat” i sempre lliurant l’accés al centre. 

De forma general, es senyalitzarà l'obra, si bé es farà servir l'adequada en funció de les situacions no previstes que 

sorgeixin. 

S'instal·larà un cartell amb els telèfons d'interès més importants utilitzables en 

cas d'accident o incident. El referit cartell ha d'estar en lloc visible i al costat 

d'un telèfon, per poder fer ús del mateix, si fos necessari, en el menor temps 

possible. 

A la/es entrada/es de personal a l'obra, s'instal·laran la següent senyal: 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra. 

- Ús obligatori dels equips de protecció necessaris: casc de seguretat, botes, etc  

- Perill indeterminat. 

 

Zones de treball, circulació i acopi de materials 

- Circulació del personal. 

El recinte de l'obra o dels treballs corresponents a la mateixa estarà perfectament delimitats i senyalitzat per evitar 

posar en perill a treballadors o terceres persones. 

- Acopi de material. 

La zona d'aprovisionament de materials i eines se situarà en un espai de l’interior de l’edifici apte per aquests 

finalitat. Veure apartat Documentació gràfica, plànols, 01, on s'indiquen les zones d’entrada, d'apilament etc. 

 

Primers auxilis 

L'assistència elemental per a les cures de petites lesions sofertes pel personal d'obra, s'atendran a la farmaciola 

instal·lat a peu d'obra i facilitat per la Mútua d'Accidents de Treball. Dita farmaciola estarà convenientment 

senyalitzat i es farà càrrec la persona més capacitada. En tot cas, també es pot recórrer al mateix CAP. 

La farmaciola ha de comptar amb alcohol, aigua oxigenada, iodina, benes, esparadrap, tiretes, gases estèrils, 

analgèsic-antitèrmic, pomada per a cremades, guants (làtex) i cotó. 

S'ha d'indicar el Centre Assistencial més proper en cas d'accident (situació i telèfon). 

En aquest cas, el mateix Centre d'assistència sanitària (CAP). 

 

Medis contra incendis 

- En els emmagatzematges d'obra: Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 

tots ells han d'evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- A la maquinària: La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 

de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos s'instal·larà presa de terra. Tots les deixalles, encenalls i 

deixalles que es produeixin pel treball han de ser apartats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de 

les màquines. 
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- Mitjans d'extinció per a tots els casos: En les situacions descrites anteriorment (emmagatzematge, maquinària 

fixa o mòbil, transvasament de combustibles, deixalles) i en aquelles en què es manipuli una font d'ignició, han de 

col·locar extintors, la càrrega i capacitat estiguin en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb 

el volum d'aquest, així com de sorra i terra on es manegen líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la. 

 

3.3   RELACIÓ DELS TREBALLS A EFECTUAR. 

Treballs propis d'instal·lació elèctrica: instal·lació elèctrica de cable elèctric, canalitzacions, muntatge i col·locació 

de quadres de protecció i comandament i enllumenat. 

No es preveuen treballs de paleteria, si de cas, de molt poca entitat. 

 

Fase de l´obra: enderrocs i treballs previs 

- Desmuntatge de la instal.lació elèctrica antiga 

- Retirada a gestor autoritzat 

 

Fase de l´obra: acabats interiors, condicionaments e instal·lacions 

- Muntatge de cablejat, canalitzacions, mecanismes, quadres elèctrics i enllumenat 

- Verificació de la instal·lació i Proves 

 

3.4   OFICIS QUE INTERVENEN A L’OBRA.  

- Instal·lador electricista bàsic / especialista.  

- Ajudant  

 

3.5   RELACIÓ DE MITJANS MATERIALS, MAQUINÀRIA I EINES A UTILITZAR. 

Medis materials: 

- Escala de mà  

- Bastida amb rodes d'un tram (d'alumini). 

 

Eines i equips de treballs: 

- Eines manuals mecàniques (talla tubs, claus, plegadores, cúters, serra, martell, rebladora, tornavís, llimes, pinces, 

nivell, mordassa, tenalles, etc ..) 

- Eina específica de paleteria (paletes, llanes, macetes, escarpes, …) 

- Eines de tall portàtils (radial, etc.) 

- Eines elèctriques portàtils (trepants, martell elèctric, poltre, …). 

- Eina per treballs de connexió i instal·lació elèctrica (tornavís 1000V, estenalles de tall, tisores, tester, …) 
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4   IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS RISCOS 

A l'efecte de realitzar l'avaluació dels riscos identificats, s'ha pres com a referència el Mètode General d'Avaluació 

de riscos de l'Institut nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT). En aquest mètode, per a cada risc 

observat, es determina el grau d'exposició al mateix, les conseqüències previsibles esperades i la probabilitat 

d'ocurrència associada, sent la resultant l'obtenció de la magnitud de risc.  

A continuació es detalla la relació de riscos que poden aparèixer en els treballs exercits en aquesta obra i 

l'avaluació dels mateixos: 

 

Fase del 

treball 

Riscos mes freqüents Mesures Preventives EPI´s a utilitzar 

Totes Caigudes de persones al mateix 

nivell 

 Ordre i neteja  Casc de seguretat 

 Botes de seguretat 

 Roba de treball 

Totes Caigudes de persones a diferent 

nivell 

 Us d’EPI’s 

 Ordre i neteja  

 Seguir protocol 

 Casc de seguretat 

 Botes de seguretat 

 Roba de treball 

Totes Caiguda de objectes en 

manipulació 

 Us d’EPI’s 

 Ordre i neteja  

 Seguir protocol 

 Casc de seguretat 

 Botes de seguretat 

 Roba de treball 

Totes Trepitjades sobre objectes 
 Ordre i neteja 

 

 Botes de seguretat 

Totes Xocs contra objectes 
 Ordre i neteja  

 Us d’EPI’s 

 Casc de seguretat 

 Botes de seguretat 

 Roba de treball 

Totes Cops i talls per objectes o eines 
 Us d’EPI’s  Anteriors 

 Guants 

Totes Projecció de fragments o partícules 
 Us d’EPI’s  Anteriors 

 Ulleres de seguretat 

Totes Atrapament per o entre objectes 
 Us d’EPI’s 

 Seguir protocol 

 Casc de seguretat 

 Botes de seguretat 

 Roba de treball 

Totes Exposició al soroll 
 Us d’EPI’s  

 Senyalització 

 Anteriors 

 Protectors auditius 

Totes Contactes tèrmics 
 Us d’EPI’s  Roba adequada 

 Guants 

Totes Contactes elèctrics directes 
 Us d’EPI’s 

 Seguir protocol 

 Us d’escala amb marcatge 

CE 

 Botes aïllants 

 Guants aïllants 

 Catifa aïllant 

Totes Contactes elèctrics indirectes 
 Us d’EPI’s 

 Seguir protocol 

 Us d’equips amb doble 

aïllament 

 Botes aïllants 

 Guants aïllants 

 Catifa aïllant 

Totes Incendi - Explosió 
 Prohibit fumar 

 Actuació segons Pla 

d’emergència i evacuació 

 Ventilació de la zona 

 Casc de seguretat 

 Botes de seguretat 

 Roba de treball 

Totes Accidents de circulació 
 No beure  

 Seguir protocol 

 Ulleres de visió 

Totes Exposició a substancies nocives / 

tòxiques 

 Us d’EPI’s 

 Seguir protocol segons 

fitxa producte del fabricant 

 Mascareta 
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Totes Exposició a vibracions 
 Us d’EPI’s  Canellera 

 Guants anti vibratoris 

Totes Sobreesforços 
 Seguir protocol 

 Us d’EPI’s 

 Us de transport mecànic 

 Respectar carregues 

màximes 

 Faixa lumbar 

Enderrocs i 

desmuntatge 

Ram de paleta 

 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caiguda de objectes sobre 

operaris 

 Xoc o cops contra objectes 

 Atrapaments i aixafaments 

 Lesions i/o talls en mans 

 Sobreesforços 

 Projeccions de partícules 

 Us d’escales manuals amb 

marcatge CE 

 Seguir procediment  

 Us d’arnès + retràctil  

 Ordre i neteja 

 Manipulació adequada de 

càrregues 

 Us d’EPI’s 

 Senyalització 

 Casc de seguretat 

 Sabates de seguretat 

 Armilla reflectant 

 Roba de treball 

 Arnés de seguretat 

 Ulleres de seguretat 

 Guants 

 Mascareta 

Instal·lacions:  
  

Instal·lació 

elèctrica-  

Cablejat 

elèctric i de 

senyal 

 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caiguda de objectes sobre 

operaris 

 Contactes elèctrics 

 Xoc o cops contra objectes 

 Atrapaments i aixafaments 

 Lesions i/o talls en mans 

 Sobreesforços 

 Projeccions de partícules 

 Us d’escales manuals amb 

marcatge CE 

 Seguir procediment  

 Us d’arnès + retràctil  

 Ordre i neteja 

 Manipulació adequada de 

càrregues 

 Us d’EPI’s 

 Seguir protocol de treballs 

elèctrics sense tensió / 

amb tensió 

 Senyalització 

 Casc de seguretat 

 Botes de seguretat 

 Roba de treball  

 Arnés de seguretat 

 Ulleres de seguretat 

 Guants 

 Mascareta 

Col·locació 

d’equips  

 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caiguda de objectes sobre 

operaris 

 Contactes elèctrics 

 Xoc o cops contra objectes 

 Atrapaments i aixafaments 

 Lesions i/o talls en mans 

 Sobreesforços 

 Fatiga física 

 Us d’escales manuals amb 

marcatge CE 

 Seguir procediment del 

fabricant 

 Us d’arnès + retràctil  

 Utilització de polipastos 

amb marcatge CE per a 

posicionament d’equips en 

alçada 

 Ordre i neteja 

 Manipulació adequada de 

càrregues 

 Senyalitzar la zona de 

treball i de càrrega 

 No situar-se sota la 

càrrega elevada 

 Us d’EPI’s 

 Senyalització 

 Casc de seguretat 

 Botes de seguretat 

 Armilla reflectant 

 Roba protectora y 

guants 

 Arnés  

 Ulleres  

 

Incendis 

 

 

 Pèrdues personals 

 Pèrdues materials 

 No es permet fumar 

 Conèixer la ubicació dels 

extintors 

 No dipositar materials 

combustibles prop de 

ignicions 

 Casc de seguretat 

 Botes de seguretat 

 Chalec reflectant 

 Roba protectora y 

guants 

 Ulleres  

(*) Nota: En totes les fases del treball serà obligatori l'ús del casc, calçat de seguretat i roba de treball adequada. 

Tots els EPI han de tenir el marcatge CE. 
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S'ha de disposar del manual d'instruccions d'ús i manteniment. 

S'ha de substituir immediatament els defectuosos i caducats. 

 

4.1.  MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL 

 

- Informar i formar el personal de l'obra en relació amb els riscos associats i les mesures preventives a observar en 

els treballs desenvolupats en tots els treballs d'instal·lació. 

- Obtenir documentació actualitzada de la instal·lació a realitzar (plànols, esquemes, ...) 

- Treballar en condicions d'il·luminació (natural o artificial) adequada. 

- Netejar i ordenar les zones de pas i els llocs de treball: que no hagin sobrants, retalls de tubs de conducció, 

grapes, abraçadores, cables, etc. Recollir i eliminar immediatament els residus. 

- Respectar l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de trepitjades, ensopegades i caigudes. 

- El magatzem per apilament de material s'ubicarà en el lloc assenyalat. 

− En treballs en alçada, utilitzar els equips auxiliars adequats segons cada cas: escales de mà, bastides, plataformes 

i els corresponents equips de protecció individual: línies de vida, arnesos i cinturó de seguretat antiàcida, etc ... 

- Els operaris han de ser especialistes i utilitzar la normativa al respecte Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), 

especialment tot el relatiu al subministrament d'aigua, així com, Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els 

Edificis (RITE) i Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries (REBT) així com 

normativa específica de centres d'assistència mèdica. 

- Els operaris no han d'actuar en solitari. 

- L'última instal·lació ha de ser la connexió amb la línia de subministrament. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec aïllant" i reixeta de 

protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts. 

- Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus de "tisora", dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

- Es prohibeix en general, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda 

des d'altura durant els treballs, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades. 

- Les eines a utilitzar, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els contactes amb l'energia 

elèctrica. 

- Les proves de funcionament de la instal·lació seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades, 

per a evitar accidents. 

- No deixar bufadors o encenedors encesos sense ús. 

- Qualsevol operació s'ha de fer tallant el corrent. 

- Els instal·ladors han de conèixer les prescripcions bàsiques de seguretat en la realització de treballs sense tensió i 

en tensió, així com les prescripcions bàsiques de seguretat en la utilització d'equips elèctrics portàtils (trepant, 

etc.) 

- Tota màquina i equip utilitzat ha de posseir el seu certificat de marcatge CE. Si la seva adquisició ha estat anterior 

a l'any 1995 i no té dit marcat, es procedirà a la seva posada en conformitat, d'acord amb el que disposa el Reial 

Decret 1215/1997, de 18 de juliol. 
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En relació als riscos i mesures preventives associades a la utilització dels equips de treball, maquinària i equips 

auxiliars (escales de mà, bastides, etc.), necessaris per a la realització dels treballs descrits, vegeu apartats 4 i 5 

respectivament. 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COLECTIVA: 

- Protecció adequada de les obertures de les escales: 

Caixa de l'escala tancada. 

Existència de l'esglaó definitiu, o si no, un de provisional homologat. 

Existència de baranes de protecció rígida d'0,90 m. d'alçada, amb passamans, llistó i sòcol de 0,15 m. i resistència 

mínima 150 Kg/m., sòlidament fixades 

 

- Protecció adequada d'obertures a terra (buits per baixants, conduccions, ventilació, etc.): 

Protecció dels buits mitjançant col·locació de taulers de fusta clavats al propi forjat o proveïts de topalls  o 

ancoratges adequats per evitar la seva lliscament o desplaçament. 

Existència de baranes de protecció rígida d'0,90 m. d'alçada, amb passamans, llistó i sòcol de 0,15 m. i resistència 

mínima 150 Kg/m., sòlidament fixades (en cas que la grandària dels buits sigui mitjà). 

Senyalització dels buits amb pictogrames de perill (quan sigui necessari). 

 

- Prescripcions bàsiques de seguretat equips elèctrics portàtils (radial, etc ...): 

Vigilar l'estat del cable d'alimentació: sense abrasions, aixafaments, punxadures, talls, ... 

Connectar els equips mitjançant clavilla i endoll normalitzats i adequats a la potència dels equips. 

Verificar l'existència del doble aïllament dels equips. Si no, verificar l'existència de posada a terra dels equips. 

Impossibilitat d'arribar a parts perilloses dels equips mentre es realitzen els treballs. 

1. Verificar l'existència de dispositius de protecció separadors. 

2. Verificar l'existència de dispositius de protecció que obliguin a una acció simultània de les dues mans. 

En cas de nova adquisició, verificar l'existència de marcat CE. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s): 

- Utilitzar protectors del cap (cascs de seguretat homologats i amb Marcat CE) en qualsevol treball. 

- Utilitzar protectors de l'oïda (taps, orelleres homologades, etc.) en qualsevol treball en què el grau d'exposició al 

soroll ambiental resulti molest. 

- Utilitzar protectors dels ulls i la cara (ulleres de seguretat homologades, pantalles facials, etc.) en treballs en què 

sigui susceptible la projecció de partícules o fragments i en treballs en què es manipulin o utilitzin dispositius d'aire 

a pressió. 

- Utilitzar protectors de les vies respiratòries (mascaretes homologades, etc.) en treballs en què sigui susceptible 

l'exposició a agents constituïts per matèria inerta (no viva) present en l'aire en forma de pols, gas, vapor, fum, 

boira, etc., que resulti molesta o dificulti la respiració. 
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- Utilitzar protectors de mans i braços (guants de cuir, maneguins, etc.) en treballs en què sigui susceptible 

colpejar-i / o tallar-se amb objectes i eines. 

- Utilitzar protectors de peus i cames (botes de seguretat, etc.) en treballs en què sigui susceptible colpejar-i / o 

tallar-se amb objectes i eines i en treballs en què susceptible la caiguda de persones al mateix nivell o similars 

(treballs realitzats en entorns relliscosos, mullats, humits, etc.). 

- Utilitzar protectors totals del cos (roba de treball, vestit impermeable, etc.) en treballs realitzats a l'aire lliure amb 

temps plujós o similar. 

- En els treballs en alçada, utilitzar els EPI adequats segons cada cas: cinturons de seguretat, arnesos, a línies de 

vida o punts fixos, etc. 

- Els EPI, un cop oberts els seus precintes, es guardaran entre jornades segons les instruccions del fabricant. 

- Qualsevol equip haurà de ser reparat o substituït quan s'observin deterioraments dels seus components, 

desajustos o excessiva brutícia. 

- En cas de treballs en tensió s'utilitzaran EPI aïllants (guants, ...). 

- De manera general, tots els equips de protecció han de portar el Marcat CE. 

 

4.2. MESURES PREVENTIVES PARTICULARS 

4.2.1 Treballs amb risc elèctric 

Riscos. 

- Contactes elèctrics directes 

- Contactes elèctrics indirectes 

- Caigudes d'operaris al mateix nivell. 

- Caigudes d'operaris a diferent nivell. 

- Caiguda d'objectes sobre operaris. 

- Xoc o cops contra objectes 

- Atrapaments i aixafaments 

- Lesions i / o talls en mans 

- Sobre esforços 

- Projeccions  

 

Mesures preventives. 

MESURES GENERALS. 

- Assegurar el compliment del Reglament Electrotècnic en Baixa Tensió, R.E.B.T., per a la instal·lació  elèctrica i per 

a la utilització d'equips de treballs alimentats amb energia elèctrica. 

- Seguir protocol treballs elèctrics sense tensió / amb tensió 

- Abans de manipular aparells amb tensió, es desconnectarà del corrent. 

- Per treballar amb perill de descàrrega elèctrica s’utilitzaran equip de protecció individual. 
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- En cas d’incendi d’algun equip elèctric, no s’apagarà amb aigua per perill d’electrocució 

- Evitar treballar amb empalmes defectuosos, connexions múltiples, etc, tot aquells en mal estat. 

- Desconnectar una eina elèctrica si s’ha acabat la seva utilització 

- Es seguiran les indicacions següents tant en treballs sense tensió com en treballs en tensió: 

 

Prescripcions bàsiques de seguretat en la realització de treballs elèctrics SENSE TENSIÓ: 

- Aïllar totes les fonts de tensió que poden alimentar la instal·lació en la qual s'ha de treballar, mitjançant elements 

de tall omnipolar. 

- Bloquejar, si és possible, i en posició d'obertura, els aparells de tall. En qualsevol cas, col·locar en el 

comandament d'aquests aparells una senyalització de prohibició de maniobra, "NO Manipular, Personal 

Treballant". 

- Verificar absència de tensió. La verificació s'efectuarà en cada un dels conductors, inclòs el neutre, així com en les 

masses metàl·liques pròximes (femelles d'orelles, vents, caixes, etc.). 

- Realitzar posada a terra i curtcircuit. L'esmentada operació, s'ha de fer el més a prop possible del lloc de treball i 

en cada un dels conductors sense tensió, incloent el neutre. 

- Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

- Després de l'execució del treball i abans de donar tensió a la instal·lació, s'han d'efectuar les operacions següents: 

Al lloc de la feina: 

- Si s'ha necessitat la participació de diverses persones, el seu responsable (recurs preventiu / cap obra) les reunirà 

i notificarà que es va a procedir a donar tensió. 

- Retirar les posades en curtcircuit, si n'hi ha. 

En el lloc de tall: 

- Retirar l'enclavament o bloqueig i senyalització. 

- Tancar circuits. 

 

Prescripcions bàsiques de seguretat en la realització de treballs elèctrics AMB TENSIÓ: 

- Tot personal que realitzi treballs en tensió en baixa tensió, ha d'estar ensinistrat en els mètodes de treball a 

seguir en cada cas, i ha de disposar i fer ús correcte de l'equip establert. 

- Prendre precaucions per evitar contactes elèctrics directes. 

• A nivell del sòl, utilitzar equips i eines adequats als treballs a realitzar segons cada cas: estoretes, banquetes i 

plataformes aïllants, eines aïllants, perxes i barres de maniobra, pinces amperimètriques, multímetres, equips de 

localització de cables, equips de posada a terra i en curtcircuit, tornavisos buscapols, detectors i dispositius 

indicadors de tensió, etc. 

• Utilitzar EPI adequats segons cada cas: casc de seguretat dielèctric, calçat de seguretat aïllant, guants de 

seguretat aïllants, protectors d'ulls i cara (ulleres i pantalles facials de seguretat), eines aïllades, robes seques. Les 

robes no han de tenir parts conductores i cobriran totalment els braços i les cames, etc. 

- Aïllar, sempre que sigui possible, els conductors o parts conductores nues que estiguin en tensió, pròxims al lloc 

de treball, inclòs el neutre. L'aïllament s'efectuarà mitjançant fundes, teles aïllants, caputxons, etc. 

- Està prohibit realitzar treballs en tensió en els llocs en què hi hagi risc d'explosió. 
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- S'haurà de disposar d'extintors de CO2 en els voltants on s'estigui realitzant el treball en tensió. 

- Suspendre els treballs a la intempèrie en cas de previsió o existència de tempestes, precipitacions (pluja, neu, 

calamarsa, etc.), boira espessa, vent fort, etc. 

 

Prescripcions bàsiques de seguretat en la realització de treballs pròxims a elements en tensió: 

- Posar apantallaments aïllants respecte als elements en tensió. 

- Recobrir els conductors amb aïllants dels elements en tensió. 

- Limitar les distàncies de treball i proximitat als elements en tensió. 

- Limitar el camp d'acció dels equips elevadors, etc., en cas de presència de línies elèctriques aèries. 

- Realitzar les connexions elèctriques sense tensió. En el cas de realitzar la instal·lació elèctrica, la connexió des del 

quadre general al de la companyia subministradora serà l'últim cablejat a executar. 

 

Prescripcions bàsiques de seguretat en la realització de Proves en Tensió: 

- Comprovar prèviament el correcte acabat de la instal·lació elèctrica per personal competent. 

- Complir en tot moment la normativa legal vigent. 

- Realitzar un avís previ a tot el personal de l'obra de la realització de la prova. 

- Reparar els equips (conductors, endolls, fusibles, llums, timbres, maquinària, etc.) sense tensió. 

 

Prescripcions bàsiques de seguretat en la utilització d'equips elèctrics portàtils (trepant, etc.): 

- En cas d'utilització en emplaçaments molt conductors (llocs molt humits, dins de grans masses metàl·liques, etc.): 

alimentar els equips a 24 V. com a màxim o mitjançant transformadors separadors de circuits. 

- Utilitzar equips de protecció individual adequats: ulleres de seguretat, mascaretes, etc., segons cada cas. 

- En finalitzar els treballs: desconnectar els equips de l'alimentació elèctrica i netejar-los. 

 

Equips de protecció individual. 

- Casc de seguretat 

- Botes o calçat de seguretat 

- Armilla reflectant 

- Roba protectora i guants 

- Arnés de seguretat 

- Ulleres de seguretat 

- Guants aïllants 

- Catifa aïllant, etc ... 

4.2.2 Treballs de tall i manipulació d’elements metàl·lics i plàstics  
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Riscos. 

- Talls i ferides en mans i peus per maneig de material. 

- Aixafaments durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

- Entrebancs i torçades en caminar sobre ferms no estables. 

- Sobreesforços. 

- Caigudes al mateix nivell (entre plantes, escales, etc.). 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 

 

Mesures preventives. 

- Les deixalles o retalls metàl·lics i plàstics (de canonades i conductes), es recolliran emmagatzemant-los en el lloc 

determinat per a la seva posterior càrrega i transport a l'abocador. 

- Els tubs metàl·lics i plàstics (conductes) s'emmagatzemessin en posició horitzontal 

- El transport de material i equips mitjançant elevació tipus grua s'executés seguint el procediment corresponent 

d'elevació de càrregues. 

- Es prohibeix el muntatge en alçada sense abans estar correctament instal·lades les xarxes o baranes de protecció 

i elements anta caigudes. 

- La ubicació per realitzar aquest tipus d treballs, es determinarà tenint cura que no hi hagi riscos de caigudes de 

materials i / o eines sobre els operaris que hagin de realitzar aquests treballs. En cas de no ser possible, es 

disposaran sistemes de viseres capaços de resistir els impactes. 

- S'organitzarà l'apilament de les restes de materials en general de manera que aquests materials no interrompin 

les zones de pas. 

- Sobre els passadissos o mallats es posaran planxes de fusta, per tal de facilitar el pas si s'ha de caminar per la 

seva part superior. 

- Les deixalles, escapçadures i retallades s'amuntegaran i eliminaran de l'obra el més aviat possible. 

 

Equips de protecció personal. 

- Casco. 

- Guants. 

- Botes de seguretat. 

- Cinturó porta eines. 

- Cinturó de seguretat amb arnés. 

- Roba adequada 

 

4.2.3 Treballs en alçada. 

Qualsevol tipus de treball que pot suposar una caiguda de més de 2 metres és considerat d'altura. 
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En aquests treballs es fan servir escales de mà en la major part de les fases del treball. A més dels riscos per 

utilització d'escales de mà ha el risc caigudes pels forats de les escales o per altres buits. 

S'ha de verificar quan es realitzin treballs en cada planta que aquests buits disposen dels equips de protecció 

col·lectiva, com estar acotats per baranes. En cas de faltar alguna d'aquestes proteccions, s'hagi deteriorat o 

estiguin desmuntades s'informés immediatament al responsable de l'empresa que correspongui perquè rectifiqui 

el problema el més aviat possible, es deixaran de realitzar treballs a les zones adjacents i si és possible s'abalisarà 

la zona. 

 

Riscos. 

Caiguda en alçada a diferent nivell. 

Caiguda de materials sobre persones / objectes / béns 

Talls / ferides 

Cremades 

Contactes elèctrics 

Fatiga 

 

Mesures preventives. 

Els treballs verticals han de comprendre les següents fases: 

- Planificació del treball a realitzar, inclòs el pla preventiu 

- Instal·lació a l'edifici de punts d'ancoratge i de progressió 

- Maniobres d'ascens o descens fins al punt d'operació 

- Posicionament en el punt d'operació 

- Execució dels treballs pròpiament dits 

- Descans després de la realització dels treballs 

- Recuperació dels sistemes d'ancoratge i progressió instal·lats tret que les intervencions tinguin una periodicitat 

que aconsellin que siguin permanents 

 

S'hauran de seguir les següents recomanacions que vénen detallades en els següents punts de la memòria en 

l'apartat d'Equips Auxiliars. 

- Capacitació sobre l'ús correcte dels Equips de Protecció Personal en alçada. 

Tot treballador abans d'utilitzar qualsevol tipus de sistema o equip de protecció personal contra risc de caiguda en 

alçada, ha de rebre una adequada i completa capacitació 

i entrenament per part d'una persona especialment designada per donar aquestes instruccions. 

Al treballador se li ha de proporcionar tota la informació necessària i específica, dels riscos a què estan exposats, 

associats a les operacions o treballs a realitzar a diferent nivell. 
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Equips de protecció individual. 

- Roba adequada 

- Cordes homologues 

- Connectors: mosquetons i maillons 

- Cinturons de seguretat - Arnesos i retràctil 

- Aparells de progressió: ascendedores i descendedores 

- Treballs en alçada amb ús de CINTURÓ DE SEGURETAT / ARNÈS 

Els treballadors que vagin a realitzar treballs d'alçada ha de tenir unes condicions físiques adequades. Aquests 

treballs han de ser realitzats únicament per persones específicament entrenades i capacitades. 

En tota situació que impliqui risc de caiguda lliure d'alçada, sempre a partir de 2 m, s'ha d'utilitzar arnès 

anticaigudes. Per a aquesta situació s'han d'utilitzar arnesos anticaigudes amb presa frontal o dorsal superior, 

especialment dissenyades per retenir caigudes. El sistema de protecció es complementa amb un correcte element 

d'amarratge + absorbidor connectat a l'ancoratge de l'arnés i aquest, al seu torn, a un punt d'ancoratge estructural 

adequat. 

Els arnesos han de satisfer el requeriment de resistència del conjunt segons Norma EN361. 

No s'han d'efectuar sobre els arnesos modificacions en costures, cintes, o peces metàl·liques. 

L'arnès, com un dels elements importants d'un "Sistema Anticaigudes", se seleccionarà, en primer lloc, depenent 

de les situacions de treball i el tipus de connexió necessari: 

-Enganxall dorsal (esquena). 

En aquest enganxament connectarem tot la gamma de sistemes que necessitem, dispositius anticaigudes 

(elements d'amarratge, blocs retràctils, descendedors automàtics). Ens permet una major llibertat de moviments i 

treballs manuals. 

-Enganxall torsal (pit). 

En aquest enganxament connectarem tot la gamma de sistemes, dispositius anticaigudes (elements d'amarratge, 

blocs retràctils, descendedors automàtics) ens permet veure i accedir en tot moment al connector, l'enganxi i als 

sistemes que en ell es trobin connectats. 

 

Quan una persona unida a un sistema (sense rescat integrat) té una caiguda, aquest queda suspès connectat a un 

bloc, element d'amarratge, etc. Com més aviat millor es li ha de facilitar el descens, amb una escala, una cistella 

motoritzada, una grua, cridant als bombers etc. El mètode que triem estar condicionat a l'altura en què quedi 

suspès. 

 

És poden utilitzar sistemes de descens de rescat, un cop instal·lats a la zona superior de l'accidentat, un socorrista 

o el MATEIX company baixarà Fins arribar a la zona on està suspesa la persona que ha Caigut, el connectés al seu 

sistema, Tallant l'element de amarratge, efectuant junts el descens fins a terra. 

Sempre que es realitzin treballs d'altura en què el treballador s'hagi de desplaçar es deure instal·lar una línia de 

vida que abasti tot el recorregut del treballador i permeti a aquest realitzar-la amb comoditat i seguretat. 

 

Un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible és un subsistema format per una línia 

d'ancoratge flexible, un dispositiu anticaigudes lliscant amb bloqueig automàtic que està unit a la línia d'ancoratge 
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i un element d'amarratge que es fixa en el dispositiu anticaigudes lliscant. Un element de dissipació d'energia pot 

ser incorporat al dispositiu antiàcida lliscant, l'element d'amarratge o a la línia d'ancoratge. 

 

Manteniment dels equips de protecció: 

- Tots els sistemes o equips de protecció contra riscos de caigudes en alçada i els seus components s'han de 

sotmetre a inspeccions visuals abans de cada ús, per detectar signes de dany deteriorament o defectes. 

- Hauran a més, ser sotmesos a una completa revisió cada tres mesos i / o segons les indicacions del 

fabricant 

- Si l'equip o sistema de protecció personal contra riscos de caigudes, estan sotmesos a un ús sever i rigorós 

continu o exposat a ambients d'atmosferes adverses, la freqüència de les inspeccions i revisió de l'equip s'haurà 

d'efectuar mensualment, o setmanalment, o quan es requereixi, d'acord a més a les recomanacions que fa a 

inspecció prescrites pel fabricant. 

- La inspecció completa ha de fer persones responsables i competents, amb coneixements i experiència 

necessàries per revisar correctament l'equip / sistema. 

- La data de la inspecció s'ha d'indicar, mitjançant una etiqueta autoadhesiva al cinturó o arnès. 

- No exposar els equips a temperatures elevades i a la llum solar (radiació UV), ja que aquesta degrada les 

fibres sintètiques, pel que és recomanable emmagatzemar els arnesos i cinturons en llocs protegits i secs. 

- Tot arnès anticaiguda que hagi experimentat una caiguda o l'examen visual llanci dubtes sobre el seu 

estat, ha de ser retirat de servei en forma immediata. Únicament una persona competent i habilitada podrà 

determinar sobre la seva posada de nou en servei. 

 

4.3. EQUIPS AUXILIARS: IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES. 

 

4.3.1.  Escales de mà. 

A continuació es detalla la relació de riscos que poden aparèixer a causa de la utilització inadequada 

o inexistència dels equips auxiliars detallats en aquest apartat: 

 

Riscos. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda d'objectes en manipulació. 

- Cops i talls per objectes i eines. 

- Atrapament per o entre objectes. 

- Contactes elèctrics indirectes. 

- Accidents de circulació. 

- Sobre esforços. 
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Mesures preventives. 

MESURES GENERALS: 

- Informar i formar el personal de l'obra en relació als riscos associats i els mesures preventives a la utilització 

d'escales de mà. 

- No utilitzar escales de construcció improvisada. 

- Utilitzar escales resistents, sòlides i amb elements de suport antilliscants a la base i / o ganxos de subjecció a la 

part superior. 

- En cas d'utilitzar escales de fusta, comprovar que a els travessers són d'una sola peça, (sense defectes ni nusos), 

que a els travessers estan acoblats i que els escales estan sense pintar. 

 

- Prescripcions bàsiques de seguretat en el transport manual d'escales de mà: 

 Dipositar en el lloc corresponent, sense tirar-les ni colpejar 

 No utilitzar-les com a plataformes per al transport de materials. 

 No transportar per una sola persona si el seu pes és superior a 25 kg. 

 Transportar horitzontalment amb la seva part davantera cap avall. 

 Transportar plegades, en cas de ser tipus tisora. 

 Transportar amb els paracaigudes bloquejats i les cordes lligades, en cas de ser extensibles. 

 

- PRESCRIPCIONS bàsiques de seguretat en el transport en vehicles d'escales de mà: 

 No sobrepassar la part anterior o posterior del vehicle en més de 1/3 de la longitud total d’aquest. 

 Fixar sòlidament al portaobjectes del vehicle. 

 Senyalitzar adequadament Quan sobresurten per la part posterior del vehicle, mitjançant 1 tres de tela de 
color vermell (durant el dia). 

 Senyalitzar adequadament Quan sobresurten per la part posterior del vehicle, mitjançant 1 llum vermell o 
dispositiu reflectant (durant la nit). 

 Comprovar que no pengin o sobresurtin lateralment del vehicle. 

 

- No s´han d'utilitzar escales de mà per accedir a altures de més de 5 m. En aquest cas, emprar equips mecànics 

d'elevació o bastides homologats. Les escales de mà s'utilitzaran de la forma i amb els limitacions establertes pel 

fabricant. 

 

Segons la situació o la durada dels treballs s’haurà d'optar per l'ús d'escales fixes, plataformes d'elevació o altre 

sistema equivalent. 

- No utilitzar l’escala com a pont, passarel·la o plataforma ni tampoc com a suport d'una bastida. 

- No aixecar per una sola persona les escales de pes superior a 25kg. 

- Situar sobre superfícies planes, horitzontals, resistents i no lliscants. 

- No situar darrere de portes sense tancar. 

- No situar l’escala en llocs de pas sense avís o senyalització. 
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- No situar sobre elements inestables o mòbils (caixes, bidons, plataformes aèries, bastides, etc.). 

- Les escales s'han de situar de manera que pugui accedir fàcilment al punt d'operació sense haver de estirar-se o 

penjar-se. 

- El punt de suport superior ha de sobrepassar almenys en un 1m. la superfície de suport. 

- Inclinar amb un angle entre 70º i 75º respecte al terra. 

- Revisar, previ inici dels treballs, l'estat de les cordes antiabertura (tipus tisora). 

- Bloquejar, previ inici dels treballs, el limitador d'obertura (tipus tisora). 

- Immobilitzar la part superior de l'escala si aquesta es mostra inestable. 

- Comprovar, previ inici dels treballs, la càrrega màxima suportada per l'escala. 

- No utilitzar l'escala per més d'una persona alhora. 

- Si es manegen eines, s'utilitzaran cinturons especials o bandoleres per al seu transport. 

- Pujar més amunt de l'antepenúltim esglaó. 

- No s'han d'utilitzar les escales com a mitjà per al transport de materials, passarel·les, bastides o qualsevol altre fi 

que no sigui per al qual han estat dissenyades. 

- Així mateix, es prohibeix la instal·lació de suplements per escassa longitud de l'escala. 

 

- Prescripcions bàsiques abans del seu ús: 

• Correcte assemblatge dels esglaons. 

• Sabates antilliscants de suport en bon estat. 

• Si escau, estat dels ganxos superiors. 

• Les escales dobles o de tisora estaran proveïdes a la part central de cadenes o dispositius que limitin 

l'obertura de les mateixes. També disposaran de topalls en el seu extrem superior. 

• Les escales de mà oferiran sempre les necessàries garanties de solidesa, estabilitat i seguretat i, si escau, 

d'aïllament. En cap cas s'utilitzaran escales reparades amb claus, puntes, filferros, o que tinguin esglaons 

defectuosos. 

• Abans d'utilitzar una escala s'ha de garantir la seva estabilitat. El suport inferior es realitzarà sobre 

superfícies horitzontals i planes. La base de l'escala ha de quedar sòlidament assentada. A aquests efectes l'escala 

portarà a la base elements anti lliscament. 

• Per donar a l'escala l'estabilitat necessària, s'empren dispositius que, adaptats als travessers, 

proporcionen en condicions normals, una resistència suficient davant lliscament i bolcada. Poden ser fixos, 

solidaris o independents adaptats a l'escala. 

a) Sòls de ciment: Sabates anti derrapants de cautxú o neoprè (ranurades o estriades) 

b) Sòls secs: Sabates abrasives. 

•El cos es mantindrà dins el frontal de l'escala. Mai es traurà el cap sobre els laterals de la mateixa. Es desplaçarà 

l'escala tantes vegades com calgui i mai amb el treballador pujat a ella. 

•Els treballs a més de 2m d'alçada, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços 

perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat subjecte a un punt 

diferent de l'escala, o s'adopten altres mesures alternatives. 
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•Quan es treballi en proximitats de zones especialment perilloses com ara vores de forjat, balcons o finestres, els 

operaris que emprin les escales s'utilitzaran cinturó de seguretat encara que existeixin baranes de protecció. 

•Per a realitzar treballs elèctrics s'utilitzaran escales de fusta o altres especials 

•Quan es requereixi garantir la fixació de l'escala, aquesta haurà de ser sostinguda per un segon treballador durant 

l'ús de la mateixa. 

•Les escales de mà s'utilitzaran de la forma i amb les limitacions establertes pel fabricant. No s'han d'utilitzar 

escales de mà i, en particular, escales de més de 5 metres de longitud, de la resistència no es tinguin garanties. 

Queda prohibit l'ús d'escales de mà de construcció improvisada. 

 

- Prescripcions bàsiques de seguretat a observar en l'ascens i descens per les escales: 

•De cara a les mateixes. 

•Amb les mans lliures. 

•Amb els objectes a transportar penjats del cos o la cintura. 

•Amb calçat apropiat, sense taques de substàncies lliscants (fang, greix, etc.). 

•Els treballs a més de 2 metres d'altura, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços 

perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza arnès de seguretat o s'adopten altres 

mesures de protecció alternatives. Es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà 

quan pel seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador. 

•Les escales de mà no s'utilitzaran per dos o més persones simultàniament. 

•La inclinació de l'escala ha de ser tal que la distància del peu a la vertical passant pel vèrtex estigui compresa 

entre el quart i el terç de la seva longitud, corresponent una inclinació entre 75,5º i 70,5º. 

 

- No utilitzar en dies de fort de vent o condicions meteorològiques extremadament adverses. 

 

- Prescripcions bàsiques de seguretat en l'emmagatzematge d'escales de mà: 

•Situar-les en posició horitzontal, subjectes per suports fixos adossats a parets (mai en posició inclinada). 

•No emmagatzemar escales de fusta a la intempèrie. 

 

- Realitzar un manteniment preventiu de les escales cada 6 mesos. 

•Manteniment dels esglaons: fluixos, mal acoblats, trencats, amb esquerdes, etc. (Mai substituir els graons 

originals per barres o altres elements). 

• Manteniment dels sistemes de subjecció i suport: claves, cordes, politges, etc. 

• Manteniment de les parts metàl·liques de les escales de fusta: corrosió, etc. 

• Si les escales són de fusta, els travessers seran d'una sola peça, amb els esglaons ensamblats i no 

simplement clavats. Mai es pintaran les escales de mà, només es permet el vernís transparent per evitar que 

quedin ocults possibles defectes. 

• Després del seu ús es netejaran de qualsevol substància que hagi caigut sobre les mateixes. 
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• S'emmagatzemaran en posició horitzontal, subjectes a suports fixos, protegides de les condicions 

ambientals. 

• Pintar periòdicament les escales metàl·liques oxidables amb productes anticorrosius. 

Per escales extensibles, a mes: 

- Els trams de prolongació no han d'utilitzar de manera independent, llevat que se'ls doti de sistemes de 

suport i fixació adequats. 

- Abans d'allargar aquestes escales es comprovarà que les abraçadores subjecten fermament els diferents 

trams. 

- Precaucions per a transportar les escales portàtils: 

• Es duran plegades, amb els trams extensibles recollides. 

• La part davantera de les mateixes es portarà cap avall 

- Prescripcions bàsiques de col·locació: 

• La inclinació de les escales pel que fa al pis serà aproximadament de 75°, que equival a estar separada de 

la vertical del punt de suport superior, la quarta part de la seva longitud entre els suports de la base i superior. Es 

col·locaran apartades d’elements mòbils que puguin tombar-les i estaran fora de les zones de pas. L’àrea al voltant 

de la base de l’escala estarà perfectament neta de materials i substàncies lliscoses. En concret: 

- Mai es col·locaran en el recorregut de les portes, llevat que aquestes es bloquegin i senyalitzen adequadament. 

- Si s'utilitzen en zones de trànsit, s'abalisarà el contorn de risc o es col·locarà una persona que adverteixi del 

mateix. 

 

• L'aixecament o abatiment d'una escala, per una persona i en cas d'escales lleugeres d'un sol pla, es realitzarà 

seguint la següent seqüència: 

- Situar l'escala sobre el sòl de manera que els peus es recolzin sobre un obstacle prou resistent perquè no llisqui. 

- Elevar l'extremitat oposada de l'escala. 

- Avançar lentament sobre aquest extrem passant de graó en graó fins que estigui en posició vertical. 

- Inclinar el cap de l'escala cap al punt de suport. 

 

• En el cas d'escales simples la part superior se subjectarà, si cal, al parament sobre el qual es recolza i quan aquest 

no permeti un suport estable se subjectarà al mateix mitjançant una abraçadora o altres dispositius equivalents. 

 

Equips de protecció individual. 

- Utilitzar protectors del cap (cascos de seguretat). 

- Utilitzar protectors de mans i braços (guants de cuir, etc.). 

- Utilitzar protectors de peus i cames (botes de seguretat, botes impermeables, etc. 

 

 

 

4.3.2. Bastida d’alumini d’un tram amb rodes 
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La bastida d'un tram amb rodes s'utilitzarà per treballar a petites altures, com en aquest cas i quan es necessita de 

gran mobilitat, per aquest motiu tenen rodes. 

 

Riscos. 

- Caiguda de persones a diferent nivell 

- Caiguda de persones al mateix nivell 

- Moure la bastida amb treballadors o material 

- No disposar de baranes 

- Utilitzar la bastida mòbil en rampes 

- Caiguda d'objectes i materials sobre el terra 

- Sobre esforços en moure la bastida 

- Cops contra objectes immòbils 

- Atrapaments per o entre objectes 

 

Mesures preventives. 

- La bastida es muntarà i es mantindrà segons les instruccions del fabricant (certificada per AENOR), amb tots els 

seus elements, incloses les diagonals. 

- Abans d'iniciar treball, es comprovarà que les rodes estiguin frenades o es tirarà el fre si no ho està. Els elements 

de suport d'una bastida han d'estar protegits contra els riscos de lliscament i de desplaçament.  

- El canvi de posició de la bastida no es realitzarà amb treballadors o materials sobre la plataforma. 

- A partir de 2m d'alçada, la bastida disposarà de barana, llistó intermedi i sòcol en tot el seu contorn. No obstant 

això, si és menor i el risc de caiguda existeix, també es posaran les proteccions oportunes. 

- La bastida disposarà de sòcol en tot el seu perímetre. 

- No existiran treballadors en les proximitats de la bastida. 

- No col·locar sobre de la plataforma escales portàtils ni cavallets. 

- L'encarregat ha de vigilar expressament l'atapeït uniforme de les mordasses o ròtules de manera que no quedi 

cap cargol fluix que pugui permetre moviments descontrolats. 

- És prohibit el treball de diversos treballadors en la mateixa vertical simultàniament. 

- El sòl sobre el qual es assenteix la bastida ha de ser més o menys llis, i no s'utilitzaran en rampes. Verificar el 

correcte estat del sòl que ha d'acollir la bastida. 

- Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

- Tota la plataforma ha de ser resistent i antilliscant. 

- Verificar la càrrega max. que pot suportar i permetre que es treballi i es circuli per elles amb seguretat. 

- Si s'han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, cal mantenir les distàncies de seguretat exigides al RD 

614/2001. 

- Quan alguna de les parts d'una bastida no estigui en condicions de ser utilitzada ha de ser senyalitzada d'acord 

amb el RD 485/1997 i el RD 2177/2004. 
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Normes de manteniment. 

- La bastida es mantindrà segons les instruccions del fabricant. 

- Cal comprovar que totes les peces estiguin en bon estat. 

- Cal comprovar el correcte funcionament dels frens. 

- La bastida ha de ser inspeccionat per professional habilitat: abans de ser posat en servei, periòdicament i després 

de qualsevol modificació, després d'un període de no utilització, després de la seva exposició a la intempèrie o 

qualsevol altra circumstància que hagi pogut afectar la seva resistència o estabilitat. Els resultats de les 

comprovacions i inspeccions periòdiques han de documentar-se. 

 

Equips de protecció individual 

- Roba adequada 

- Botes de seguretat 

- Sistema de protecció anticaigudes que s'utilitzarà en les situacions en què no estigui garantida la protecció contra 

caigudes o s'hagi de treballar de forma puntual en zones no protegides perimetralment. Estarà format per un 

arnès anticaigudes, un element d'ancoratge (corda amb absorbidor d'energia o un dispositiu retràctil) i un 

connector o mosquetó amb una obertura mínima de 15 cm per poder ancorar-se a qualsevol element de la torre 

de treball. 

 

4.4.  MÀQUINES EINES I EINES MANUALS: IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES. 

És convenient introduir una explicació al concepte de risc en l'ús d'equips de treball, els quals per força han de ser 

emprats en els treballs d'obra, muntatge i instal·lació, com són les eines auxiliars, independent de la mida i la 

freqüència d'ús. 

 

4.4.1. Màquines eines i eines manuals i elèctriques. 

Identificació de riscos màquines eines. 

- Conèixer perfectament el funcionament de la màquina, i també els mecanismes de seguretat que conté. 

- Si al tallar un objecte es projecten partícules, utilitza ulleres protectores 

- Si al subjectar peces, canviar eines, etc. Es farà amb la màquina parada. 

- No inutilitzar mai la zona a on estigui el dispositiu de seguretat. 

- Els sistemes de seguretat es revisaran periòdicament. Qualsevol deficiència en els mateixos serà 

comunicada urgentment 

- S’ha d’utilitzar com roba de protecció individual guants, ulleres i botes. 

Identificació de riscos eines manuals. 

A continuació es detalla la relació de riscos que poden aparèixer a causa de la utilització inadequada de les eines 

manuals (tenaces, cisells, ganivets, tornavisos, llimes, claus, martells i malls, serres, etc.): 

- Les eines s’utilitzaran pel seu ús, no per intentar fer-hi un altre. 

- No guardar les eines en butxaques, ja que al flexionar el cos es poden clavar 

- Els martells han d’estar perfectament subjectats al mànec 
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- Els alicates i tenalles han de mantenir un bon tall. No s´ha d’utilitzar com clau per cargolar o Martell 

- No utilizar l’aire comprimit per netejar la roba de treball 

- Cops i talls per eines. 

- Cremades 

- Projecció de fragments o partícules. 

- Caiguda d'objectes 

- Sobreesforços. 

- Contacte amb l'energia elèctrica. 

- Vibracions. 

- Soroll. 

 

Mesures preventives. 

MESURES GENERALS: 

- Prescripcions bàsiques de seguretat a observar en la utilització d'eines manuals: 

• Les màquines-eines elèctriques a utilitzar estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament. 

• Els motors elèctrics de les màquines-eina estaran protegits per la carcassa i resguards propis de cada aparell, per 

evitar els riscos d'atrapaments o de contacte amb l'energia elèctrica. 

• La instal·lació de rètols amb llegendes de "màquina avariada", "màquina fora de servei", etc., seran instal·lats i 

retirats per la mateixa persona. 

• Les màquines-eina amb capacitat de tall, tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions. 

• Les màquines-eina no protegides elèctricament per sistema de doble aïllament, tindran les seves carcasses de 

protecció de motors elèctrics, etc., connectades a la xarxa de terra en combinació amb els disjuntors diferencials 

del quadre elèctric general d'obra. 

• Les màquines-eina a utilitzar en llocs en els quals hi ha productes inflamables o explosius (dissolvents 

inflamables, explosius, combustibles i similars), estaran protegides mitjançant carcasses antideflagrants. 

• En ambients humits l'alimentació per a les màquines-eina no protegides amb doble aïllament, es realitzarà 

mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 

• En prevenció de riscos per inhalació de pols, les màquines-eina amb producció de pols s'utilitzaran en via 

humida, per eliminar la formació d'atmosferes nocives. 

• Les eines accionades mitjançant compressor, s'utilitzaran a una distància mínima del mateix de 10 m., (Com a 

norma general), per evitar el risc per alt nivell acústic. 

• Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises insonoritzades, per a disminuir el nivell 

acústic. 

• Es prohibeix la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs tancats o amb ventilació 

insuficient, per prevenir el risc per treballar a l'interior d'atmosferes tòxiques. 

• Es prohibeix l'ús de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar accidents per imperícia. 

• Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall (o trepant), abandonades a terra, per evitar accidents. 

• Sempre que sigui possible, assignar les eines per al seu ús particular per cada treballador. 
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• Seleccionar les eines correctes per al treball a realitzar. 

• No utilitzar amb altres fins que els seus específics, ni sobrepassar les prestacions per a les que tècnicament han 

estat concebudes. 

• Utilitzar elements auxiliars o accessoris que cada operació exigeixi per realitzar-la en les millors condicions de 

seguretat. 

• Evitar els entorns que dificultin l'ús correcte de les eines. 

• Guardar les eines en lloc segur, evitant deixar-les en qualsevol lloc. 

 

- Prescripcions bàsiques de seguretat a observar en el transport d'eines manuals: 

• Transportar en caixes, bosses o cinturons especialment dissenyats per a això. 

• No portar a les butxaques encara que no siguin punxants o tallants. 

• Quan s'hagin pujar escales o realitzar maniobres d'ascens o descens, portar les eines de manera que les mans 

quedin lliures. 

 

- Prescripcions bàsiques de seguretat a observar en el manteniment d'eines manuals: 

• Mantenir les eines en bon estat. No treballar amb eines fetes malbé o deteriorades. 

• Revisar periòdicament l'estat de les eines i enviar les deteriorades al servei de manteniment per a la seva 

reparació o eliminació definitiva. 

• Realitzar la reparació, afilat, temperat o qualsevol altra operació únicament per personal especialitzat. 

• Evitar efectuar reparacions provisionals. 

• Seguir les instruccions del fabricant per al tractat i afilat de les eines. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPIs): 

- Utilitzar protectors del cap (cascs de seguretat homologats). 

- Utilitzar protectors dels ulls i la cara (pantalles facials, ulleres de seguretat homologades, etc.). 

- Utilitzar protectors de les vies respiratòries (mascaretes filtrant homologades, Màscara antipols amb filtre 

mecànic específic recanviable, etc.). 

- Utilitzar protectors auditius 

- Utilitzar protectors de mans i braços (guants de seguretat (cuir), etc.). 

- Utilitzar protectors de peus i cames (botes de seguretat, polaines, etc.). 

- Utilitzar protectors del tronc i abdomen (davantal de seguretat). 

 

 

6. FUNCIONS I RESPONSABILITATS 

6.1. Principis Generals de Seguretat. 
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FCC en la seva estructura de gestió empresarial té fixat el sistema de "Seguretat integrada", és a dir, considera que 

la seguretat, la higiene, la prevenció de pèrdues i el control de la qualitat total, són tasques directives a realitzar 

per les diferents línies de comandament habituals a l'empresa, incloent-hi la gerència, els responsables tècnics i els 

responsables de seguretat de l'empresa, sent tots ells, i al seu nivell, "Supervisors de seguretat". 

A l'hora d'establir prioritats, la prevenció de riscos laborals ocupa el mateix nivell d'importància que la producció, 

la qualitat i els costos. 

 

6.2. Funcions Específiques de Seguretat. 
 

6.2.1. Gerència. 

La gerència tindrà les funcions de seguretat següents: 

- Responsabilitzar-se de la seguretat, producció i condicions de treball. 

- Assignar responsabilitats i autoritat delegada en matèria de prevenció de riscos laborals als responsables tècnics. 

- Participar i intervenir en l'establiment de les polítiques de prevenció de riscos laborals, atenent als suggeriments 

dels especialistes, així com, dels restants òrgans executius de l'empresa. 

- Promulgar les polítiques en matèria de prevenció de riscos laborals i controlar el seu compliment. 

- Autoritzar les despeses necessàries per al desenvolupament de les polítiques de prevenció de riscos laborals. 

- Promocionar la formació professional adequada en matèria de prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de 

qualificar als responsables tècnics, responsables de seguretat i treballadors. 

 

6.2.2. Responsables Tècnics. 

Els responsables tècnics tindran les funcions de seguretat següents: 

- Responsabilitzar-se de la seguretat, producció i condicions de treball, en funció de l'autoritat delegada conferida 

a aquest efecte. 

- Assignar responsabilitats i autoritat delegada en matèria de prevenció de riscos laborals als responsables de 

seguretat. 

- Participar i intervenir en l'establiment de les polítiques de prevenció de riscos laborals, com dictamina la gerència 

de l'empresa, així com, pels especialistes corresponents en matèria de seguretat. 

- Divulgar la política general de l'empresa en matèria de prevenció de riscos laborals. 

- Autoritzar, en l'àmbit de les seves competències, les despeses necessàries per al desenvolupament de les 

polítiques de prevenció de riscos laborals. 

- Promocionar i facilitar la formació professional adequada en matèria de prevenció de riscos laborals, amb la 

finalitat de qualificar als responsables de seguretat i treballadors. 

- Controlar el compliment i la materialització de les prescripcions contingudes en el P.S.S. 

- Supervisar i aprovar l'anàlisi i definició de les propostes de solució derivades de la investigació dels accidents 

laborals ocorreguts. 

- Proposar a la gerència els noms i circumstàncies del personal al seu comandament que, per la seva actitud davant 

la prevenció de riscos laborals, al seu parer, siguin creditors de premis o sancions. 

 

6.2.3. Responsables de Seguretat  
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La contracta disposarà d'un responsable de seguretat i salut les funcions en la matèria seran les següents: 

- Responsabilitzar-se de la seguretat i condicions de treball, en funció de l'autoritat delegada conferida a aquest 

efecte. El recurs preventiu vigilarà que s'adoptin les mesures preventives indicades a l'PSS. 

- Participar i intervenir en l'establiment de les polítiques de prevenció de riscos laborals, com dictamina la gerència 

i responsables tècnics de l'empresa. 

- Divulgar la política general de l'empresa en matèria de prevenció de riscos laborals. 

- Promoure l'interès i cooperació dels treballadors en relació a la prevenció de riscos laborals. 

- Realitzar periòdicament reunions de seguretat amb els treballadors en relació a la prevenció de riscos laborals. 

- Promocionar i facilitar la formació professional adequada en matèria de prevenció de riscos laborals, amb la 

finalitat de qualificar als treballadors sotmesos a la seva jurisdicció. 

- Exigir el compliment i la materialització de les prescripcions contingudes en el P.S.S. d'acord sempre a la formació 

rebuda. 

- Examinar periòdicament les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, 

processos laborals, etc. de la seva àrea de control i, si escau, comunicar als responsables tècnics l'existència dels 

riscos que puguin afectar la vida o la salut dels treballadors, i proposar les mesures preventives que, al seu parer, 

s'hagin d'adoptar. 

- Realitzar l'anàlisi i definir les propostes de solució derivades de la investigació dels accidents ocorreguts. A aquest 

efecte, s'utilitzarà el document: "Informe d'Investigació d'Accidents" (IIA), adoptant immediatament les mesures 

correctores que estiguin al seu abast. 

- Proposar als responsables tècnics dels noms i circumstàncies dels treballadors que, per la seva actitud davant la 

prevenció de riscos laborals, al seu parer, siguin creditors de premis o sancions. 

 

6.2.4. Treballadors. 

Els treballadors tindran les funcions de seguretat GENERALS següents: 

- Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells, eines, 

substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualsevol altre mitjà amb què desenvolupin la seva 

activitat. 

- Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa, d'acord amb les instruccions 

rebudes d'aquesta. 

- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin en 

els mitjans relacionats amb la seva activitat o en els llocs de treball en els quals aquesta tingui lloc. 

- Informar immediatament als seus superiors jeràrquics directes, i als responsables de seguretat, sobre qualsevol 

situació que, al seu parer, comporti, per motius raonables, un risc per a la seguretat i salut dels treballadors. 

- Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent a fi de protegir la seguretat i la 

salut dels treballadors en el treball. 

- Cooperar amb l'empresa perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball que siguin segures i no 

comportin riscos per a la seguretat i salut dels treballadors. 
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L'incompliment pels treballadors de les obligacions en matèria de prevenció indicades anteriorment, tindrà la 

consideració de INCOMPLIMENT LABORAL. 

 

Els treballadors tindran les funcions de seguretat PARTICULARS següents: 

- Realitzar la seva activitat de conformitat amb les pràctiques de seguretat establertes en el P.S.S. amb les 

particularitats definides per a l'especialitat que desenvolupin. 

- Informar els responsables tècnics de les condicions, avaries o pràctiques insegures apreciades que puguin 

implicar directament a l'empresa o a tercers. 

- Efectuar suggeriments de millora en relació a les normes internes de seguretat. 

- Sotmetre als reconeixements mèdics preceptius i a les vacunacions immunitzants ordenades per les autoritats 

sanitàries competents o pel servei mèdic de l'empresa. 

- Tenir cura i mantenir la seva higiene personal per tal d'evitar malalties contagioses o molestes per a la resta de 

treballadors. 

- No introduir begudes o altres substàncies no autoritzades en l'obra i no presentar-se o romandre en la mateixa 

en estat d'embriaguesa o de qualsevol altre gènere d'intoxicació. 

- Assistir i rebre amb interès els ensenyaments sobre prevenció de riscos laborals, extinció d'incendis, salvament, 

socorrisme, etc. programades i desenvolupades per l'empresa. 

- Proposar als seus superiors jeràrquics directes la demora o substitució de la realització d'aquells treballs que 

impliquin risc d'accident o malaltia professional, en cas que no es disposi dels mitjans adequats per dur-los a terme 

amb les suficients garanties per a la integritat física dels treballadors. 

- Sol·licitar l'assessorament suficient als seus superiors jeràrquics sobre la realització d'aquelles tasques que no 

comprenguin o no siguin capaços de dur-les a terme en condicions de màxima seguretat. 

- Informar a l'empresa del coneixement de l'existència de possibles incompatibilitats entre les seves 

característiques personals i les condicions de determinats llocs de treball als quals pugui ser destinat, entenent-se 

que l'omissió d'aquesta comunicació té la consideració de transgressió de la bona fe contractual. 

- Cooperar en l'extinció d'incendis i en el salvament de les víctimes d'accidents de treball en les condicions que, en 

cada cas, siguin racionalment exigibles. 

 

9. CONDICIONS D´ÍNDOLE FACULTATIVA 

El projectista. 

Segons l'Art.8 del RD1627/1997, “Principis generals aplicables al projecte d'obra” i de conformitat amb la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut prevists en el 

seu article 15, han estat presos en consideració pel projectista en les fases de concepció, estudi i elaboració del 

projecte d'obra i en particular en prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de 

planificar els diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultània o successivament estimar la 

durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases del treball. 

 

Coordinador de seguretat i salut. 

L'Art.3 del RD 1627/97 recull la “Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut”. Més en concret, 

s'han de designar dues figures. 
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Una, el coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d'elaboració de projecte. El promotor designarà a 

una persona que exerceixi aquesta labor quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 

projectistes. 

Addicionalment, es designa el coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d'execució d'obra. 

S'especifiquen les seves funcions en l'Art. 9 del RD 1627/1997. 

En tenir previst que intervinguin en l'execució de l'obra, a més de l'empresa principal, treballadors autònoms i 

subcontractes, el promotor, abans de l'inici dels treballs, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut 

que coordinarà durant l'execució de l'obra. 

La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador. 

En conseqüència, el tècnic competent encarregat, realitzarà el control i supervisió de l'execució del pla de 

seguretat i salut, autoritzant prèviament qualsevol modificació d'est, deixant constància escrita en el llibre 

d'incidències. 

Posarà en coneixement del promotor i dels organismes competents l'incompliment per part de l'empresa 

constructora de les mesures de seguretat contingudes en l'estudi de seguretat. 

Revisarà periòdicament, segons els pactes, les certificacions del pressupost de seguretat preparat per l'empresa 

constructora, posant en coneixement del promotor i dels organismes competents l'incompliment per part 

d'aquesta de les mesures de seguretat i salut contingudes en el present pla. 

 

Estudi de seguretat i salut / Estudi Bàsic de seguretat y salut. 

En els Art. 3,4, 5 i 6 del RD 1627/1997 es determinen els motius de l'obligatorietat de l'existència d'aquests 

documents, així com de la seva composició. 

 

Contractistes i sot contractistes. 

El contractista, i sot contractista (si fos necessari), estaran obligats a:  

• Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals i en particular:  

- El manteniment de l’obra en bon estat de neteja.  

- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.  

- La manipulació de diversos materials i la utilització de mitjans auxiliars.  

- El manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control periòdic de les instal·lacions i dispositius 

necessaris per l’execució de les obres, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 

salut dels treballadors.  

- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit de materials, en particular si es tracta 

de matèries perilloses.  

- L’emmagatzematge i evacuació de residus i runes.  

- La recollida de materials perillosos utilitzats.   

- L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diversos fases de treball.  

- La cooperació entre tots els que intervenen en l’obra.  
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- Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.  

• Complir i fer complir al seu personal les disposicions establertes en el Pla de Seguretat i Salut. 

• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les obligacions sobre 

coordinació de les activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de PRL, així com complir les disposicions 

mínimes establertes en l’annex IV del RD 1627/1997.  

• Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que 

s’hagin d’adoptar pel que fa a seguretat i salut.  

• Cada contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat 

del personal que intervé a l’obra. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l’execució de l’obra.  

 

Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut. A més 

a més respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de d’incompliment de les mesures previstes 

en el Pla.  

Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no eximiran de les seves responsabilitats 

als contractistes i als sot contractistes.  

 

Pla de seguretat i salut en el treball. 

L'Art. 7 del RD 1627/1997 defineix les seves característiques. 

El Pla de Seguretat i Salut que analitza, estudia i complementa l'Estudi de Seguretat, consta dels mateixos apartats, 

així com l'adopció expressa dels sistemes de producció prevists pel constructor, respectant fidelment el plec de 

condicions. 

Aquest Pla aquesta segellat i signat per persona competent de l'empresa Constructora. 

L'aprovació expressa del pla queda plasmada en acta signada per tècnic competent que ho aprovi i el representant 

de l'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel promotor/contractant amb igual qualificació legal. 

Aquest Pla de seguretat una vegada aprovat, es presentarà, juntament amb la comunicació d'Obertura del Centre 

de Treball, en la delegació o adreça de treball de la província en què va a construir. 

A més, els contractistes i els sotscontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 

l'incompliment de les mesures previstes en el Pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes. 

Llibre d'incidències. 

Segons l'art. 13 del RD 1627/1997 de 24 d'Octubre, en cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i 

seguiment del pla de seguretat i salut un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest 

efecte. 

El llibre d'incidències serà facilitat per: El Col·legi professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de 

seguretat i salut. L'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 

Administracions públiques. 
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El llibre d'incidències, que haurà de mantenir-se sempre en l'obra, estarà a poder del coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la 

direcció facultativa. A aquest llibre tindran accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i sot 

contractistes i 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, els qui 

podran fer anotacions en el mateix, únicament relacionades amb la inobservança de les instruccions i 

recomanacions preventives recollides en el present pla de seguretat i salut. 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 

l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa estarà obligada a remetre en 

el termini de 24 hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en la qual es realitza 

l'obra. Igualment, haurà de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 

treballadors d'aquest. 

 

10. PLEC DE CONDICIONS 

Normativa legal d’aplicació General: 

- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre. Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud Laboral en las Obras de 

Construcción. 

- Ley 31/1995 de Noviembre de 8 de Noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

- R.D. 39/1997 de 17 de Enero. Reglamento de los Servicios de Prevención.  

- R.D.171/2004 que desenvolupa el art. 24 de la LPRL en materia de coordinació d’activitats empresarials. 

- Ley 54/2003 de 12 de Diciembre. Reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales. 

- R.D. 604/2006, de 19 de mayo. Modificación del RD 39/1997, de 17de enero, Reglament de los Servicios de 

Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

- Convenio específic de l’empresa, en tot el referent a Seguretat e Higiene en el Treball. 

- Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificación Convenio O.I.T. 

- R.D. 555/1986 de 21 de Febrero. Implantación de la obligatoriedad de elaborar Estudios y Planes de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. Modificación parcial: R.D. 84/1990 de 19 de Enero de 1990.  

- O.M. 20 de Septiembre de 1986. Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a obras en las que sea 

obligatorio un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

- Legislació en matèria de Seguretat i Salut de les diferents Comunitats Autònomes i Ordenances Municipals. 

 

Condicions Ambientals dels Llocs de Treball: 

- R.D. 486/1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los Lugares de Trabajo.  

- R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre. Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición a ruido durante el trabajo.  

 

Utilització dels Equips de Treball: 
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- R.D. 1215/97 de 18 de Julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de Equipos de Trabajo. 

- R.D. 2291/1985 de 8 de Noviembre. Reglamento de Aparatos de Elevación y su mantenimiento.  

- O.M. 23 de Mayo de 1977. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. Modificaciones BOE 7 de Marzo de 

1981 y 16 de Noviembre de 1981.  

- R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo. Reglamento de Seguridad en la Máquinas. Modificaciones - R.D.590/1989 y O.M. 

última modificación por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo. 

- RD 2177/2004 de 12 de Noviembre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por 

los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. 

- UNE EN 363. Equipos de protección individual contra la caída de alturas, sistemas anticaídas. 

- RD 1435/1992, de 27 de noviembre. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas, y modificación posterior realizada 

por el RD 56/1995. 

- ITC - MIE – MSG. Maquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección utilizado. O. 8 de Abril de 1991.  

 

Equips de Protecció Individual (EPI’s): 

- R.D. 773/1997 de 30 Mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud de los Equipos de Protección Individual. 

- R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre. Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de 

Protección Individual. Modificado por O. de 16 de Mayo de 1995 y por R.D. 159/1995. 

 

Senylització: 

- R.D. 485/1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad en el trabajo. 

 

Activitats especifiques: 

- R.D. 314/2006 de 17 de Marzo. Código Técnico de la Edificación. Texto refundido con modificaciones del RD 

1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008. 

- R.D. 842/2002 de 2 de Agosto. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

- R.D. 614/2001, de 8 de junio. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- R.D. 1027/2007 de 31 de Julio. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

- RD 487/1997 de 14 de Abril. Manipulación individual de cargas. 

- UNE EN 363. Equipos de protección individual contra la caída de alturas, sistemas anticaídas. 

- ORDEN 8-IV-91 y sus modificaciones R.D. 56/1995, Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial el 5-III-1996 y el 19-V-1997. 

- Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cargas y por la 93/44/CEE para la 

elevación de personas. 

- Ordenanza de Trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 

O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
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Varis: 

- R.D. 1403/1978. Cuadro de Enfermedades Profesionales.  

- R.D. 488/1997 de 14 de Abril. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. 

- R.D. 3151/1968 de 28 de Noviembre. Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. Rectificado: BOE 8 de Marzo 

de 1969. 
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QUADRE GENERAL

ENDOLLS 3 VENDING

ENDOLLS 4

ASCENSOR

2,5 kW

2,5 kW

3,0 kW

E8

E9

A7

16A/2

16A/2

20A/4

2x2,5 + 2,5T

2x2,5 + 2,5T

100A/4

SUBQUADRE ARTS GRAFIQUES
21,1 kW

SUBQUADRE TALL I CONFECCIÓ

SUBQUADRE P1

SUBQUADRE P-1

ENDOLLS 1

17,6 kW

14,0 kW

17,2 kW

2,5 kW

A1

A3

A4

A2

E6

50A/4

32A/4

25A/4

25A/4

16A/2

4x25 + 25T

4x10 + 10T

4x10 + 10T

4x10 + 10T

2x2,5 + 2,5T

ENLLUMENAT 1 + EMERGENCIES

ENLLUMENAT 2 + EMERGENCIES

ENLLUMENAT 3 + EMERGENCIES

SUBQUADRE CUINA (EXISTENT)

SUBQ. FORÇA AULA INFORMÀTICA (EXISTENT)

0,5 kW

0,5 kW

0,5 kW

34,6 kW

22,1 kW

L5

L4

L6

A5

A6

10A/2

10A/2

10A/2

50A/4

32A/4

2x1,5 + 1,5T

2x1,5 + 1,5T

2x1,5 + 1,5T

4x25 + 25T

2x10 + 10T

40A/30mA/2

40A/30mA/4

40A/30mA/4

40A/30mA/4

40A/30mA/2

40A/30mA/2

63A/30mA/4

Potència total instal.lada: 128,9 kW
Potència Màxima Admissible, PMA: 69,2 kW

SUBQUADRE PB

4x4 + 4T

ENDOLLS 2
2,5 kW E716A/2

2x2,5 + 2,5T

40A/30mA/4

40A/30mA/2

40A/30mA/2

4x35 + 35T+ Limitador 

IGA

Sobretensions

Característiques mínimes dels cables i sistemes de conducció

Sistema 
d'instal.lació

Encastat

Superficial

Sistema de canalització Cable

ES07Z1-K (AS)

ES07Z1-K (AS) o RZ1-K (AS)

RZ1-K (AS)

Canalitzacions existents

Safata metàl.líca

Tub 4321 no 
propagador de la flama
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SUBQUADRE P-1

ENLLUM. PERMANENT ASCENSOR
100 W

ENLLUM. DECORATIU ASCENSOR

ENLLUMENAT L1 + EMERGÈNCIES

ENLLUMENAT L2 + EMERGÈNCIES

PORTA AUTOMÀTICA

ENDOLLS E1

500 W

500 W

500 W

 100 W

2500 W

L1

L16

L15

L2

L17

E1

5A/2

5A/2

10A/2

10A/2

10A/2

16A/2

2x1,5 + 1,5T

2x1,5 + 1,5T

2x1,5 + 1,5T

2x1,5 + 1,5T

2x1,5 + 1,5T

2x2,5 + 2,5T

25A/4

ENDOLLS E2 (FORN JOIERIA)5000 W E216A/4

4x4 + 4T

40A/30mA/4

SUBQUADRE P1

ENDOLLS PACHTWORK 1

ENDOLLS PACHTWORK 2

ENDOLLS 1 AULA 6

ENDOLLS 2 AULA 6

2500 W

2500 W

2500 W

2500 W

E12

E13

E10

E11

16A/2

16A/2

16A/2

16A/2

2x2,5 + 2,5T

2x2,5 + 2,5T

2x2,5 + 2,5T

2x2,5 + 2,5T

25A/4

40A/30mA/2

40A/30mA/2

40A/30mA/2

40A/30mA/2

ENLLUMENAT L3 + EMERGÈNCIES
500 W L310A/2

2x1,5 + 1,5T

ENDOLLS E32500 W E316A/2

2x2,5 + 2,5T

ENLLUMENAT L7 + EMERGENCIES

ENLLUMENAT L8 + EMERGENCIES

500 W

500 W

L7

L8

10A/2

10A/2
2x1,5 + 1,5T

2x1,5 + 1,5T

ENLLUMENAT L9 + EMERGENCIES
500 W L910A/2

2x1,5 + 1,5T
40A/30mA/2

40A/30mA/2
ENDOLLS 3 AULAS 4 I 5

RESERVA

2500 W

0 W

E14

E15

16A/2

16A/2

2x2,5 + 2,5T

2x2,5 + 2,5T

40A/30mA/2

40A/30mA/2

ENDOLLS E42500 W E416A/2

2x2,5 + 2,5T

ENDOLLS E52500 W E516A/2

2x2,5 + 2,5T

40A/30mA/2

40A/30mA/2

40A/30mA/2

4x10 + 10T(14000W)

(17200W) 4x10 + 10T
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SUBQUADRE ARTS GRÀFIQUES

PASSADIS LAVABO LLUM EXT

SUBQ. MÀQUINES IMPRESSIÓ

ENDOLLS IMPRESSIÓ

CALEFACCIÓ ENQUADERNACIÓ

EMLLUMENAT 1 TALLER IMPRESSIÓ + EMERG

0,1 kW

4,0 kW

2,5 kW

4 kW

0,6 kW

A8

L12

E21

E24

L13

5A/2

10A/4

16A/2

16A/4

10A/2

2x1,5 + 1,5T

4x2,5 + 2,5T

2x2,5 + 2,5T

4x2,5 + 2,5T

2x2,5 + 2,5T

50A/4

EMLLUMENAT 2 TALLER ENQUAD. + EMERG0,6 kW L1410A/2
2x2,5 + 2,5T

EMLLUMENAT 3 AULA FORMACIÓ + EMERG0,3 kW L1510A/2
2x2,5 + 2,5T

ENDOLLS ENQUADERNACIÓ

CALEFACCIÓ IMPRESIÓ

2,5 kW

2,5 kW

E23

E22

16A/2

16A/2

2x2,5 + 2,5T

2x2,5 + 2,5T

40A/30mA/2

40A/30mA/4

40A/30mA/2

SUBQUADRE TALL I CONFECCIÓ

ENLLUMENAT L10 + EMERGÈNCIES
300 W L1010A/2

2x1,5 + 1,5T

32A/4 40A/30mA/2

40A/30mA/4

4x10 + 10T

ENDOLLS TRI MAQ. DE COSIR

ENDOLLS 3

5000 W

3000 W E18

E2032A/4

16A/2

4x10 + 10T

2x2,5 + 2,5T

ENDOLLS 4
3000 W E1916A/2

2x2,5 + 2,5T

40A/30mA/2

SUBQ. MÀQ. ENQUADERNACIÓ
1,0 kW A95A/4

4x2,5 + 2,5T

ENDOLLS AULA
2,5 kW E2516A/2

2x2,5 + 2,5T
CALEFACCIÓ AULA2,5 kW E2616A/2

40A/30mA/2

40A/30mA/2

ENDOLLS 1
3000 W E1616A/2

2x2,5 + 2,5T

ENLLUMENAT L11
300 W L1110A/2

2x1,5 + 1,5T
40A/30mA/2

ENDOLLS 2
3000 W E1716A/2

2x2,5 + 2,5T

40A/30mA/4

(17600 W)

4x25 + 16T(21000W)
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