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1. ANTECEDENTS  
 

El Servei de Prevenció d’aquest Ajuntament va elaborar un document d’actuacions preventives a diferents 

edificis municipals vinculades al mapa de riscos laborals. Dins d’aquestes actuacions es contemplava 

realitzar un estudi tècnic especialitzat amb l’objectiu d’avaluar i determinar l’estabilitat i la resistència dels 

elements estructurals, de tancament i cobertes de l’edifici de la Fàbrica Noguera, seu del Servei de Gestió 

de l’Espai Públic, ubicat al carrer de la Igualtats, 52. El mateix estudi també contemplaria l’estabilitat i 

resistència al foc dels elements estructurals i de tancament de l’edifici. 

 

En resolució 28 d’octubre de 2014 s’adjudica la redacció de l’estudi a l’empresa Enginyeria d’obres i 

serveis Emilio Pérez, SLP. 

 

Fins a data d’avui, s’han realitzat millores parcials seguint el projecte redactat per Emilio Pérez en el 

volum edificat situat a l’esquerra de la finca i destinat a oficines, taller i magatzem, restant pendent 

d’execució les propostes descrites en aquest Projecte. 

 

Així doncs, en aquesta Memòria valorada d’implantació de mesures contra incendis a la Fàbrica Noguera 

es contempla l’execució de les proteccions actives i passives contra incendis tal i com indica l’Estudi de 

l’enginyeria Emilio Pérez. S’ha de tenir en compte que s’han adjuntat els plànols i amidaments actualitzats 

i pendents d’executar facilitats pels tècnics municipals.  

. 

 

2. OBJECTE,  ÀMBIT D’APLICACIÓ I DURADA DEL CONTRACTE 
 
Aquesta memòria valorada descriu i valora les obres necessàries per a la implantació de les mesures 

contra incendis a la Fàbrica Noguera.  

 

Les actuacions es realitzaran a l’edificació de la Fàbrica Noguera situada al carrer Igualtat 42-52 del 

municipi de Terrassa. 

 

El termini d’execució de les obres s’estableix en 1 mes. 

 

 

 
3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

L’adjudicatari executarà la implantació de les mesures contra incendi actives consistents en el 

subministrament i col·locació de les boques d’incendis equipades i les seves xarxes de subministrament, 

alarmes... Incloent connexió a instal·lació existent. Així com les proteccions passives consistents en el 

projectat amb morter perlític i pintat intumescent de l’estructura. 
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4. GARANTIA DELS TREBALLS 
 

Es fixa un període de garantia de 6 mesos des de la recepció dels treballs. Durant el període de garantia, 

el contractista serà responsable d’executar totes aquelles correccions i reparacions considerades 

necessàries per tal que els guals compleixin totalment. 

 

 

5. CONTROL DE QUALITAT 
 

Les despeses derivades del control de qualitat aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al límit de 

l’1’5% del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit. 

 

 

6. SEGURETAT I SALUT 
 

Al present document s’annexa un estudi d’avaluació de riscos a partir del qual el contractista haurà de 

redactar el corresponent Pla de Seguretat i Salut. 

 

Aquest estudi servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora perquè redacti el Pla de 

Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevenció de riscos 

professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control dels tècnics designats per l’Ajuntament, 

d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 

 

El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a l’Ajuntament, per tal de què aquest 

procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de 

Seguretat i Salut i es disposi de l’Obertura del Centre de Treball. 

 

 

7. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es generin, 

s’obliga a donar estricte compliment al previst en l’Ordenança municipal reguladora de la neteja pública i 

de la gestió de residus. Al finalitzar els treballs s’entregaran tots els certificats acreditatius. 

 
 
8. EXIGÈNCIA DE CLASSIFICACIÓ 

 
D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 

de contractes del sector públic, no cal exigir classificació ni categoria a l’empresa que opti a l’execució 

d’aquests treballs. 

9. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE  
 

Aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, sense cap cost addicional els següents aspectes: 

- La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball. 

- Totes les mesures de tancament i delimitació de l’espai de treball.  Tant la implantació d’aquestes 

mesures, com el seu manteniment i modificació tantes vegades com sigui necessari. 

- Els treballs hauran de minimitzar les molèsties ( sorolls, pols...) als usuaris de la via pública. 

 

 

10. PRESSUPOST 
 
 

 
Capítols 

 

 
Total (€) 

 
Mesures actives 
 

 
16.668,96 

 
Mesures passives 
 

 
24.722,82 

 
TOTAL VALORACIÓ EXECUCIÓ MATERIAL 
 

 
41.391,77 

 
 

Pressupost per al coneixement de l’Administració: 

 

 
Pressupost  d’Execució Material 41.391,77 € 
Despeses Generals (13%) 5.380,93 € 
Benefici Industrial (6%) 2.483,51 € 
  
Import Licitació (s/IVA) 49.256,21 € 
Import Licitació (21 % IVA inclòs) 59.600,01 € 

 

 

El Pressupost d’Execució Material és de QUARANTA-UN MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS 

AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (41.391,77 €). 

 

El Pressupost d’Execució per Contracte és de  QUARANTA-NOU MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS 

EUROS AMB VINT-I-ÚN CÈNTIMS (49.256,21 €) IVA  exclòs i de CINQUANTA-NOU MIL SIS-CENTS 

EUROS AMB UN CÈNTIMS (59.600,01 €)  IVA inclòs. 
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PRESSUPOST 

 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAPÍTOL 01 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES ACTIVES

Partida Descripció Quantitat Preu unitari Import

01.02 ut POLSADOR ALARMA INTERIOR 13 18,51 240,63 €

01.03 ml TUB RÍGID DN=REF. 21, RES. CHOC= 320,84 2,55 818,14 €

01.04 ml CONDUCTOR DE COURE DE 1,5mm² 616,8 1,19 733,99 €

01.05 ut SIRENA ELECTRÒNICA, SENYAL LLUM. 3 67,93 203,79 €

01.06 ut LLUM D'EMERGÈNCIA 8 200,00 1.600,00 €

01.07 ut EXTINTOR DE POLS 3 39,12 117,36 €

01.08 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL EXTINTOR, BIE I POLSADOR 19 3,00 57,00 €

01.09 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL TEXT "SORTIDA" 10 3,00 30,00 €

01.10 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA DE XAPA GALVANITZADA 6 405,67 2.434,02 €

01.11 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 25,8 25,45 656,61 €

01.12 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 1/2 92,4 41,45 3.829,98 €

01.13 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 2'' 1/2 58,8 84,14 4.947,43 €

01.18 ut DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I LEGALITZACIÓ DE PCI 1 0,00 0,00 €

Es lliuraran plànols "as built", assajos davant el foc dels equips que ho requereixin,

manuals equips instal·lats, posada en marxa, garanties. Tot en format paper i

digital.

Legalització de PCI davant Indústria i/o OCA, el certificat d'instal·lador i contracte

de manteniment segellat i signat per instal·lador autoritzat i pagament taxes.

01.19 ut MESURES DE SEGURETAT 1 500,00 500,00 €

Aplicació de mesures de seguretat segons l'Estudi de Seguretat i Salut.

01.20 PLATAFORMA ELEVADORA
Utilització de plataforma elevadora per alçades superiors a 3m 1 500,00 500,00 €

TOTAL CAPÍTOL 01 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES ACTIVES PEM 16.668,96 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAPÍTOL 01 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES ACTIVES

MAGATZEM PB

Partida Descripció Quantitat Preu unitari Import

01.02 ut POLSADOR ALARMA INTERIOR 1 18,51 0,00 €

Subministrament i instal·lació de polsadors d'avís manual d'incendi per a interior.

01.03 ml TUB RÍGID DN=REF. 21, RES. CHOC= 4 2,55 10,20 €

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, DN 16mm, aïllant i no propagador 

de flama. 100% instal·lat. Inclou els elmenents necessaris per la seva execució en 

alçada superior a 5m.

01.04 ml CONDUCTOR DE COURE DE 1,5mm² 9,6 1,19 11,42 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1KV de tensió assignada, amb designació

RZI-K (AS+), unipolar, de secció 1x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines 

amb baixa emissió de fums, col·locat en tub. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents

necessaris per la seva execució en alçada superior a 5m.

01.05 ut SIRENA ELECTRÒNICA, SENYAL LLUM. 0 67,93 0,00 €

Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma compost per connexió amb

central receptora d'alarmes o connexió a l'existent del centre, sirena interior i

sirena exterior

01.06 ut LLUM D'EMERGÈNCIA 1 200,00 200,00 €

Subministrament i instal·lació de làmpada led, amb una vida útil de 100.000h

permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un 

flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2h d'autonomia. Forma rectangular amb difusor

i cos de policarbonat, col·locat superficialment. 100% instal·lat.

01.07 ut EXTINTOR DE POLS 0 39,12 0,00 €

Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivament, de càrrega 

3 Kg, amb pressió incorporada, pintat i amb suport a la paret. 100% instal·lat.

01.08 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL EXTINTOR, BIE I POLSADOR 0 3,00 0,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model extintor, BIE i

polsador. Segons projecte d'instal·lacions i normativa vigent.

01.09 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL TEXT "SORTIDA" 1 3,00 3,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model lletres de

Sortida, Sortida d'emergència, escales d'evacuació, etc. Segons normativa vigent

01.10 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA 1 405,67 405,67 €

Subministrament i col·locació de boca d'incendis equipada de 25mm de diàmetre,

BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor

de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20m i

llança), col·locada superficialment. Inclou accessoris i tot el material auxiliar de 

connexió i muntatge. 100% instal·lat.

01.11 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 0 25,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' de mida de rosca  (Øexterior=33,7mm i DN=25mm), sèrie

M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.12 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 1/2 0 41,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=48,3 mm i DN=40mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.13 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 2'' 1/2 0 84,14 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=2'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=76,1 mm i DN=65mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

TOTAL 630,29 €



AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAPÍTOL 01 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES ACTIVES

PARQUING SOTERRANI ESQUERRA 

Partida Descripció Quantitat Preu unitari Import

01.02 ut POLSADOR ALARMA INTERIOR 3 18,51 0,00 €

Subministrament i instal·lació de polsadors d'avís manual d'incendi per a interior.

01.03 ml TUB RÍGID DN=REF. 21, RES. CHOC= 70,44 2,55 179,62 €

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, DN 16mm, aïllant i no propagador 

de flama. 100% instal·lat. Inclou els elmenents necessaris per la seva execució en 

alçada superior a 5m.

01.04 ml CONDUCTOR DE COURE DE 1,5mm² 140,88 1,19 167,65 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1KV de tensió assignada, amb designació

RZI-K (AS+), unipolar, de secció 1x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines 

amb baixa emissió de fums, col·locat en tub. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents

necessaris per la seva execució en alçada superior a 5m.

01.05 ut SIRENA ELECTRÒNICA, SENYAL LLUM. 0 67,93 0,00 €

Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma compost per connexió amb

central receptora d'alarmes o connexió a l'existent del centre, sirena interior i

sirena exterior

01.06 ut LLUM D'EMERGÈNCIA 2 200,00 400,00 €

Subministrament i instal·lació de làmpada led, amb una vida útil de 100.000h

permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un 

flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2h d'autonomia. Forma rectangular amb difusor

i cos de policarbonat, col·locat superficialment. 100% instal·lat.

01.07 ut EXTINTOR DE POLS 0 39,12 0,00 €

Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivament, de càrrega 

3 Kg, amb pressió incorporada, pintat i amb suport a la paret. 100% instal·lat.

01.08 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL EXTINTOR, BIE I POLSADOR 4 3,00 12,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model extintor, BIE i

polsador. Segons projecte d'instal·lacions i normativa vigent.

01.09 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL TEXT "SORTIDA" 1 3,00 3,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model lletres de

Sortida, Sortida d'emergència, escales d'evacuació, etc. Segons projecte segons normativa vigent.

01.10 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA 1 405,67 405,67 €

Subministrament i col·locació de boca d'incendis equipada de 25mm de diàmetre,

BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor

de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20m i

llança), col·locada superficialment. Inclou accessoris i tot el material auxiliar de 

connexió i muntatge. 100% instal·lat.

01.11 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 5,4 25,45 137,43 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' de mida de rosca  (Øexterior=33,7mm i DN=25mm), sèrie

M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.12 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 1/2 0 41,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=48,3 mm i DN=40mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.13 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 2'' 1/2 34,8 84,14 2.928,07 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=2'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=76,1 mm i DN=65mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

TOTAL 4.233,44 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAPÍTOL 01 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES ACTIVES

MAGATZEM JARDINERIA

Partida Descripció Quantitat Preu unitari Import

01.02 ut POLSADOR ALARMA INTERIOR 0 18,51 0,00 €

Subministrament i instal·lació de polsadors d'avís manual d'incendi per a interior.

01.03 ml TUB RÍGID DN=REF. 21, RES. CHOC= 0 2,55 0,00 €

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, DN 16mm, aïllant i no propagador 

de flama. 100% instal·lat. Inclou els elmenents necessaris per la seva execució en 

alçada superior a 5m.

01.04 ml CONDUCTOR DE COURE DE 1,5mm² 0 1,19 0,00 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1KV de tensió assignada, amb designació

RZI-K (AS+), unipolar, de secció 1x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines 

amb baixa emissió de fums, col·locat en tub. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents

necessaris per la seva execució en alçada superior a 5m.

01.05 ut SIRENA ELECTRÒNICA, SENYAL LLUM. 0 67,93 0,00 €

Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma compost per connexió amb

central receptora d'alarmes o connexió a l'existent del centre, sirena interior i

sirena exterior

01.06 ut LLUM D'EMERGÈNCIA 0 200,00 0,00 €

Subministrament i instal·lació de làmpada led, amb una vida útil de 100.000h

permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un 

flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2h d'autonomia. Forma rectangular amb difusor

i cos de policarbonat, col·locat superficialment. 100% instal·lat.

01.07 ut EXTINTOR DE POLS 0 39,12 0,00 €

Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivament, de càrrega 

3 Kg, amb pressió incorporada, pintat i amb suport a la paret. 100% instal·lat.

01.08 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL EXTINTOR, BIE I POLSADOR 0 3,00 0,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model extintor, BIE i

polsador. Segons projecte d'instal·lacions i normativa vigent.

01.09 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL TEXT "SORTIDA" 0 3,00 0,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model lletres de

Sortida, Sortida d'emergència, escales d'evacuació, etc. Segons normativa vigent

01.10 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA 0 405,67 0,00 €

Subministrament i col·locació de boca d'incendis equipada de 25mm de diàmetre,

BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor

de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20m i

llança), col·locada superficialment. Inclou accessoris i tot el material auxiliar de 

connexió i muntatge. 100% instal·lat.

01.11 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 0 25,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' de mida de rosca  (Øexterior=33,7mm i DN=25mm), sèrie

M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.12 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 1/2 12 41,45 497,40 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=48,3 mm i DN=40mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.13 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 2'' 1/2 17,4 84,14 1.464,04 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=2'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=76,1 mm i DN=65mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

TOTAL 1.961,44 €



AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAPÍTOL 01 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES ACTIVES

PARQUING SOTERRANI DRETA

Partida Descripció Quantitat Preu unitari Import

01.02 ut POLSADOR ALARMA INTERIOR 2 18,51 0,00 €

Subministrament i instal·lació de polsadors d'avís manual d'incendi per a interior.

01.03 ml TUB RÍGID DN=REF. 21, RES. CHOC= 51,48 2,55 131,27 €

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, DN 16mm, aïllant i no propagador 

de flama. 100% instal·lat. Inclou els elmenents necessaris per la seva execució en 

alçada superior a 5m.

01.04 ml CONDUCTOR DE COURE DE 1,5mm² 102,96 1,19 122,52 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1KV de tensió assignada, amb designació

RZI-K (AS+), unipolar, de secció 1x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines 

amb baixa emissió de fums, col·locat en tub. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents

necessaris per la seva execució en alçada superior a 5m.

01.05 ut SIRENA ELECTRÒNICA, SENYAL LLUM. 1 67,93 67,93 €

Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma compost per connexió amb

central receptora d'alarmes o connexió a l'existent del centre, sirena interior i

sirena exterior

01.06 ut LLUM D'EMERGÈNCIA 1 200,00 200,00 €

Subministrament i instal·lació de làmpada led, amb una vida útil de 100.000h

permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un 

flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2h d'autonomia. Forma rectangular amb difusor

i cos de policarbonat, col·locat superficialment. 100% instal·lat.

01.07 ut EXTINTOR DE POLS 3 39,12 117,36 €

Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivament, de càrrega 

3 Kg, amb pressió incorporada, pintat i amb suport a la paret. 100% instal·lat.

01.08 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL EXTINTOR, BIE I POLSADOR 6 3,00 18,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model extintor, BIE i

polsador. Segons projecte d'instal·lacions i normativa vigent.

01.09 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL TEXT "SORTIDA" 2 3,00 6,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model lletres de

Sortida, Sortida d'emergència, escales d'evacuació, etc. Segons normativa vigent

01.10 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA 1 405,67 405,67 €

Subministrament i col·locació de boca d'incendis equipada de 25mm de diàmetre,

BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor

de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20m i

llança), col·locada superficialment. Inclou accessoris i tot el material auxiliar de 

connexió i muntatge. 100% instal·lat.

01.11 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 0 25,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' de mida de rosca  (Øexterior=33,7mm i DN=25mm), sèrie

M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.12 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 1/2 24,36 41,45 1.009,72 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=48,3 mm i DN=40mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.13 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 2'' 1/2 0 84,14 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=2'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=76,1 mm i DN=65mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

TOTAL 2.078,48 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAPÍTOL 01 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES ACTIVES

ARXIU

Partida Descripció Quantitat Preu unitari Import

01.02 ut POLSADOR ALARMA INTERIOR 0 18,51 0,00 €

Subministrament i instal·lació de polsadors d'avís manual d'incendi per a interior.

01.03 ml TUB RÍGID DN=REF. 21, RES. CHOC= 0 2,55 0,00 €

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, DN 16mm, aïllant i no propagador 

de flama. 100% instal·lat. Inclou els elmenents necessaris per la seva execució en 

alçada superior a 5m.

01.04 ml CONDUCTOR DE COURE DE 1,5mm² 0 1,19 0,00 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1KV de tensió assignada, amb designació

RZI-K (AS+), unipolar, de secció 1x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines 

amb baixa emissió de fums, col·locat en tub. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents

necessaris per la seva execució en alçada superior a 5m.

01.05 ut SIRENA ELECTRÒNICA, SENYAL LLUM. 0 67,93 0,00 €

Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma compost per connexió amb

central receptora d'alarmes o connexió a l'existent del centre, sirena interior i

sirena exterior

01.06 ut LLUM D'EMERGÈNCIA 1 200,00 200,00 €

Subministrament i instal·lació de làmpada led, amb una vida útil de 100.000h

permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un 

flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2h d'autonomia. Forma rectangular amb difusor

i cos de policarbonat, col·locat superficialment. 100% instal·lat.

01.07 ut EXTINTOR DE POLS 0 39,12 0,00 €

Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivament, de càrrega 

3 Kg, amb pressió incorporada, pintat i amb suport a la paret. 100% instal·lat.

01.08 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL EXTINTOR, BIE I POLSADOR 0 3,00 0,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model extintor, BIE i

polsador. Segons projecte d'instal·lacions i normativa vigent.

01.09 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL TEXT "SORTIDA" 0 3,00 0,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model lletres de

Sortida, Sortida d'emergència, escales d'evacuació, etc. Segons normativa vigent.

01.10 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA 0 405,67 0,00 €

Subministrament i col·locació de boca d'incendis equipada de 25mm de diàmetre,

BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor

de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20m i

llança), col·locada superficialment. Inclou accessoris i tot el material auxiliar de 

connexió i muntatge. 100% instal·lat.

01.11 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 0 25,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' de mida de rosca  (Øexterior=33,7mm i DN=25mm), sèrie

M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.12 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 1/2 0 41,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=48,3 mm i DN=40mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.13 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 2'' 1/2 0 84,14 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=2'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=76,1 mm i DN=65mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

TOTAL 200,00 €



AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAPÍTOL 01 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES ACTIVES

MAGATZEM PB

Partida Descripció Quantitat Preu unitari Import

01.02 ut POLSADOR ALARMA INTERIOR 1 18,51 0,00 €

Subministrament i instal·lació de polsadors d'avís manual d'incendi per a interior.

01.03 ml TUB RÍGID DN=REF. 21, RES. CHOC= 4 2,55 10,20 €

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, DN 16mm, aïllant i no propagador 

de flama. 100% instal·lat. Inclou els elmenents necessaris per la seva execució en 

alçada superior a 5m.

01.04 ml CONDUCTOR DE COURE DE 1,5mm² 9,6 1,19 11,42 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1KV de tensió assignada, amb designació

RZI-K (AS+), unipolar, de secció 1x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines 

amb baixa emissió de fums, col·locat en tub. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents

necessaris per la seva execució en alçada superior a 5m.

01.05 ut SIRENA ELECTRÒNICA, SENYAL LLUM. 0 67,93 0,00 €

Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma compost per connexió amb

central receptora d'alarmes o connexió a l'existent del centre, sirena interior i

sirena exterior

01.06 ut LLUM D'EMERGÈNCIA 1 200,00 200,00 €

Subministrament i instal·lació de làmpada led, amb una vida útil de 100.000h

permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un 

flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2h d'autonomia. Forma rectangular amb difusor

i cos de policarbonat, col·locat superficialment. 100% instal·lat.

01.07 ut EXTINTOR DE POLS 0 39,12 0,00 €

Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivament, de càrrega 

3 Kg, amb pressió incorporada, pintat i amb suport a la paret. 100% instal·lat.

01.08 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL EXTINTOR, BIE I POLSADOR 0 3,00 0,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model extintor, BIE i

polsador. Segons projecte d'instal·lacions i normativa vigent.

01.09 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL TEXT "SORTIDA" 1 3,00 3,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model lletres de

Sortida, Sortida d'emergència, escales d'evacuació, etc. Segons normativa vigent

01.10 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA 1 405,67 405,67 €

Subministrament i col·locació de boca d'incendis equipada de 25mm de diàmetre,

BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor

de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20m i

llança), col·locada superficialment. Inclou accessoris i tot el material auxiliar de 

connexió i muntatge. 100% instal·lat.

01.11 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 0 25,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' de mida de rosca  (Øexterior=33,7mm i DN=25mm), sèrie

M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.12 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 1/2 0 41,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=48,3 mm i DN=40mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.13 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 2'' 1/2 0 84,14 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=2'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=76,1 mm i DN=65mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

TOTAL 630,29 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAPÍTOL 01 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES ACTIVES

FUSTERIA

Partida Descripció Quantitat Preu unitari Import

01.02 ut POLSADOR ALARMA INTERIOR
Subministrament i instal·lació de polsadors d'avís manual d'incendi per a interior. 1 18,51 18,51 €

01.03 ml TUB RÍGID DN=REF. 21, RES. CHOC= 43,6 2,55 111,18 €

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, DN 16mm, aïllant i no propagador 

de flama. 100% instal·lat. Inclou els elmenents nec-

alçada superior a 5m.

01.04 ml CONDUCTOR DE COURE DE 1,5mm² 52,32 1,19 62,26 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1KV de tensió assignada, amb designació

RZI-K (AS+), unipolar, de secció 1x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines 

amb baixa emissió de fums, col·locat en tub. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents

necessaris per la seva execució en alçada superior a 5m.

01.05 ut SIRENA ELECTRÒNICA, SENYAL LLUM. 0 67,93 0,00 €

Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma compost per connexió amb

central receptora d'alarmes o connexió a l'existent del centre, sirena interior i

sirena exterior

01.06 ut LLUM D'EMERGÈNCIA 1 200,00 200,00 €

Subministrament i instal·lació de làmpada led, amb una vida útil de 100.000h

permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un 

flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2h d'autonomia. Forma rectangular amb difusor

i cos de policarbonat, col·locat superficialment. 100% instal·lat.

01.07 ut EXTINTOR DE POLS 0 39,12 0,00 €

Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivament, de càrrega 

3 Kg, amb pressió incorporada, pintat i amb suport a la paret. 100% instal·lat.

01.08 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL EXTINTOR, BIE I POLSADOR 1 3,00 3,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model extintor, BIE i

polsador. Segons projecte d'instal·lacions i normativa vigent.

01.09 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL TEXT "SORTIDA" 2 3,00 6,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model lletres de

Sortida, Sortida d'emergència, escales d'evacuació, etc. Segons normativa vigent.

01.10a ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA 1 405,67 405,67 €

Subministrament i col·locació de boca d'incendis equipada de 25mm de diàmetre,

BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor

de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20m i

llança), col·locada superficialment. Inclou accessoris i tot el material auxiliar de 

connexió i muntatge. 100% instal·lat.

01.11 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 15,6 25,45 397,02 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' de mida de rosca  (Øexterior=33,7mm i DN=25mm), sèrie

M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.12 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 1/2 0 41,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=48,3 mm i DN=40mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.13 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 2'' 1/2 0 84,14 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=2'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=76,1 mm i DN=65mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

TOTAL 1.203,64 €



AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAPÍTOL 01 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES ACTIVES

PINTURA

Partida Descripció Quantitat Preu unitari Import

01.02 ut POLSADOR ALARMA INTERIOR
Subministrament i instal·lació de polsadors d'avís manual d'incendi per a interior. 1 18,51 18,51 €

01.03 ml TUB RÍGID DN=REF. 21, RES. CHOC= 21 2,55 53,55 €

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, DN 16mm, aïllant i no propagador 

de flama. 100% instal·lat. Inclou els elmenents necessaris per la seva execució en 

alçada superior a 5m.

01.04 ml CONDUCTOR DE COURE DE 1,5mm² 50,4 1,19 59,98 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1KV de tensió assignada, amb designació

RZI-K (AS+), unipolar, de secció 1x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines 

amb baixa emissió de fums, col·locat en tub. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents

necessaris per la seva execució en alçada superior a 5m.

01.05 ut SIRENA ELECTRÒNICA, SENYAL LLUM. 1 67,93 67,93 €

Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma compost per connexió amb

central receptora d'alarmes o connexió a l'existent del centre, sirena interior i

sirena exterior

01.06 ut LLUM D'EMERGÈNCIA 0 200,00 0,00 €

Subministrament i instal·lació de làmpada led, amb una vida útil de 100.000h

permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un 

flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2h d'autonomia. Forma rectangular amb difusor

i cos de policarbonat, col·locat superficialment. 100% instal·lat.

01.07 ut EXTINTOR DE POLS 0 39,12 0,00 €

Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivament, de càrrega 

3 Kg, amb pressió incorporada, pintat i amb suport a la paret. 100% instal·lat.

01.08 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL EXTINTOR, BIE I POLSADOR 1 3,00 3,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model extintor, BIE i

polsador. Segons projecte d'instal·lacions i normativa vigent.

01.09 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL TEXT "SORTIDA" 2 3,00 6,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model lletres de

d'instal·lacions i normativa vigent.

01.10 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA 0 405,67 0,00 €

Subministrament i col·locació de boca d'incendis equipada de 25mm de diàmetre,

BIE-25, formada per armari de xapa d'acer galvanitzada i porta amb marc d'acer i

visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20m i

llança), col·locada superficialment. Inclou accessoris i tot el material auxiliar de 

connexió i muntatge. 100% instal·lat.

01.11 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 0 25,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' de mida de rosca  (Øexterior=33,7mm i DN=25mm), sèrie

M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.12 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 1/2 0 41,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=48,3 mm i DN=40mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.13 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 2'' 1/2 0 84,14 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=2'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=76,1 mm i DN=65mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

TOTAL 208,97 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAPÍTOL 01 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES ACTIVES

MANYERIA

Partida Descripció Quantitat Preu unitari Import

01.02 ut POLSADOR ALARMA INTERIOR 1 18,51 0,00 €

Subministrament i instal·lació de polsadors d'avís manual d'incendi per a interior.

01.03 ml TUB RÍGID DN=REF. 21, RES. CHOC= 17,88 2,55 45,59 €

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, DN 16mm, aïllant i no propagador 

de flama. 100% instal·lat. Inclou els elmenents necessaris per la seva execució en 

alçada superior a 5m.

01.04 ml CONDUCTOR DE COURE DE 1,5mm² 35,76 1,19 42,55 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1KV de tensió assignada, amb designació

RZI-K (AS+), unipolar, de secció 1x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines 

amb baixa emissió de fums, col·locat en tub. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents

necessaris per la seva execució en alçada superior a 5m.

01.05 ut SIRENA ELECTRÒNICA, SENYAL LLUM. 0 67,93 0,00 €

Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma compost per connexió amb

central receptora d'alarmes o connexió a l'existent del centre, sirena interior i

sirena exterior

01.06 ut LLUM D'EMERGÈNCIA 0 200,00 0,00 €

Subministrament i instal·lació de làmpada led, amb una vida útil de 100.000h

permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un 

flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2h d'autonomia. Forma rectangular amb difusor

i cos de policarbonat, col·locat superficialment. 100% instal·lat.

01.07 ut EXTINTOR DE POLS 0 39,12 0,00 €

Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivament, de càrrega 

3 Kg, amb pressió incorporada, pintat i amb suport a la paret. 100% instal·lat.

01.08 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL EXTINTOR, BIE I POLSADOR 1 3,00 3,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model extintor, BIE i

polsador. Segons projecte d'instal·lacions i normativa vigent.

01.09 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL TEXT "SORTIDA" 1 3,00 3,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model lletres de

Sortida, Sortida d'emergència, escales d'evacuació, etc. Segons normativa vigent.

01.10 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA 0 405,67 0,00 €

Subministrament i col·locació de boca d'incendis equipada de 25mm de diàmetre,

BIE-25, formada per armari de xapa d'acer galvanitzada i porta amb marc d'acer i visor

de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20m i

llança), col·locada superficialment. Inclou accessoris i tot el material auxiliar de 

connexió i muntatge. 100% instal·lat.

01.11 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 0 25,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' de mida de rosca  (Øexterior=33,7mm i DN=25mm), sèrie

M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.12 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 1/2 0 41,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=48,3 mm i DN=40mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.13 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 2'' 1/2 0 84,14 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=2'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=76,1 mm i DN=65mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

TOTAL 94,15 €



AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAPÍTOL 01 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES ACTIVES

MAGATZEM P+1

Partida Descripció Quantitat Preu unitari Import

01.02 ut POLSADOR ALARMA INTERIOR 2 18,51 0,00 €

Subministrament i instal·lació de polsadors d'avís manual d'incendi per a interior.

01.03 ml TUB RÍGID DN=REF. 21, RES. CHOC= 66 2,55 168,30 €

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, DN 16mm, aïllant i no propagador 

de flama. 100% instal·lat. Inclou els elmenents necessaris per la seva execució en 

alçada superior a 5m.

01.04 ml CONDUCTOR DE COURE DE 1,5mm² 132 1,19 157,08 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1KV de tensió assignada, amb designació

RZI-K (AS+), unipolar, de secció 1x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines 

amb baixa emissió de fums, col·locat en tub. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents

necessaris per la seva execució en alçada superior a 5m.

01.05 ut SIRENA ELECTRÒNICA, SENYAL LLUM. 0 67,93 0,00 €

Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma compost per connexió amb

central receptora d'alarmes o connexió a l'existent del centre, sirena interior i

sirena exterior

01.06 ut LLUM D'EMERGÈNCIA 2 200,00 400,00 €

Subministrament i instal·lació de làmpada led, amb una vida útil de 100.000h

permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un 

flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2h d'autonomia. Forma rectangular amb difusor

i cos de policarbonat, col·locat superficialment. 100% instal·lat.

01.07 ut EXTINTOR DE POLS 0 39,12 0,00 €

Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivament, de càrrega 

3 Kg, amb pressió incorporada, pintat i amb suport a la paret. 100% instal·lat.

01.08 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL EXTINTOR, BIE I POLSADOR 4 3,00 12,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model extintor, BIE i

polsador. Segons projecte d'instal·lacions i normativa vigent.

01.09 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL TEXT "SORTIDA" 1 3,00 3,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model lletres de

Sortida, Sortida d'emergència, escales d'evacuació, etc. Segons normativa vigent

01.10 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA 2 405,67 811,34 €

Subministrament i col·locació de boca d'incendis equipada de 25mm de diàmetre,

BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor

de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20m i

llança), col·locada superficialment. Inclou accessoris i tot el material auxiliar de 

connexió i muntatge. 100% instal·lat.

01.11 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 4,8 25,45 122,16 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' de mida de rosca  (Øexterior=33,7mm i DN=25mm), sèrie

M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.12 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 1/2 56,04 41,45 2.322,86 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=48,3 mm i DN=40mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.13 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 2'' 1/2 6,6 84,14 555,32 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=2'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=76,1 mm i DN=65mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

TOTAL 4.552,06 €

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAPÍTOL 01 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES ACTIVES

OFICINES P+1 EDIFICI DRETA

Partida Descripció Quantitat Preu unitari Import

01.02 ut POLSADOR ALARMA INTERIOR 2 18,51 0,00 €

Subministrament i instal·lació de polsadors d'avís manual d'incendi per a interior.

01.03 ml TUB RÍGID DN=REF. 21, RES. CHOC= 46,44 2,55 118,42 €

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, DN 16mm, aïllant i no propagador 

de flama. 100% instal·lat. Inclou els elmenents necessaris per la seva execució en 

alçada superior a 5m.

01.04 ml CONDUCTOR DE COURE DE 1,5mm² 92,88 1,19 110,53 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1KV de tensió assignada, amb designació

RZI-K (AS+), unipolar, de secció 1x1,5 mm², amb coberta del cable de poliolefines 

amb baixa emissió de fums, col·locat en tub. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents

necessaris per la seva execució en alçada superior a 5m.

01.05 ut SIRENA ELECTRÒNICA, SENYAL LLUM. 1 67,93 67,93 €

Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma compost per connexió amb

central receptora d'alarmes o connexió a l'existent del centre, sirena interior i

sirena exterior

01.06 ut LLUM D'EMERGÈNCIA 0 200,00 0,00 €

Subministrament i instal·lació de làmpada led, amb una vida útil de 100.000h

permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un 

flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2h d'autonomia. Forma rectangular amb difusor

i cos de policarbonat, col·locat superficialment. 100% instal·lat.

01.07 ut EXTINTOR DE POLS 0 39,12 0,00 €

Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivament, de càrrega 

3 Kg, amb pressió incorporada, pintat i amb suport a la paret. 100% instal·lat.

01.08 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL EXTINTOR, BIE I POLSADOR 2 3,00 6,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model extintor, BIE i

polsador. Segons projecte d'instal·lacions i normativa vigent.

01.09 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL TEXT "SORTIDA" 0 3,00 0,00 €

Subministrament i instal·lació de senyalització i pictogrames model lletres de

Sortida, Sortida d'emergència, escales d'evacuació, etc. Segons normativa vigent

01.10 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA 0 405,67 0,00 €

Subministrament i col·locació de boca d'incendis equipada de 25mm de diàmetre,

BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor

de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20m i

llança), col·locada superficialment. Inclou accessoris i tot el material auxiliar de 

connexió i muntatge. 100% instal·lat.

01.11 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 0 25,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' de mida de rosca  (Øexterior=33,7mm i DN=25mm), sèrie

M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.12 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 1/2 0 41,45 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=1'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=48,3 mm i DN=40mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

01.13 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 2'' 1/2 0 84,14 0,00 €

Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat 

amb acer S195 T, Ø=2'' 1/2 de mida de rosca  (Øexterior=76,1 mm i DN=65mm), 

sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment. Inclou colzes, unions i tot el material necessari per la seva 

instal·lació. 100% instal·lat.  Inclou els elmenents necessaris per la seva execució 

en alçada superior a 5m.

TOTAL 302,88 €



AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAPÍTOL 02 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES PASSIVES (IGNIFUGACIÓ D'ESTRUCTURES)

PARQUING DRETA

Partida Descripció Quantitat Preu unitari Import

02.01-03 m² PROJECTAT AMB MORTER PERLÍTIC 
Aïllament de gruix 2cm amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de

500Kg/cm³ de densitat. Projectat sobre elements superficials. Inclou tots els

elements necessaris per pintat superior a 5m.

Biguetes del forjat sense ús 4,39

Biguetes del forjat trasters 13,43

Biguetes del forjat pàrquing 344,07

jàsseres 80,34

reforç metàl·lic 4,29

tornapuntes 1,53

jàssera safareig 11,28

Biguetes safareig 38,81

pilars fundició 11,97

HEB (4pilars) 26,4

pilars protegits 7,36

Forjat 485,362

TOTAL 1.029,23 12,05 € 12.402,22 €

OFICINES PLANTA PIS DRETA
02.06 m² PINTAT INTUMESCENT R30

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent 6,84 13,47 € 92,13 €

i 3 capes de pintura intumescent amb un gruix total de 500µm

FUSTERIA
02.04 a m² PINTAT INTUMESCENT R60 DE BIGUETES

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura

intumescent i 3 capes de pintura intumescent amb un gruix total de 2500µm.

Inclou tots els elments necessaris per pintat superior a 5m

IPN 140 127,35 67,35 € 8.577,09 €

02.04 b m² PINTAT INTUMESCENT R60 DE JÀSSERES
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura

intumescent i 3 capes de pintura intumescent amb un gruix total de 1500µm

Inclou tots els elments necessaris per pintat superior a 5m

IPN 300 41,76 40,41 € 1.687,52 €

02.05 m² PINTAT INTUMESCENT R60 DE PILARS
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura

intumescent i 3 capes de pintura intumescent amb un gruix total de 2047µm

Inclou tots els elments necessaris per pintat superior a 5m

2 U150 empresillades 17,48 55,14 € 963,85 €

TOTAL 23.722,82 €
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES ACTIVES

Partida Descripció Quantitat Preu unitari Import

01.02 ut POLSADOR ALARMA INTERIOR 13 18,51 240,63 €

01.03 ml TUB RÍGID DN=REF. 21, RES. CHOC= 320,84 2,55 818,14 €

01.04 ml CONDUCTOR DE COURE DE 1,5mm² 616,8 1,19 733,99 €

01.05 ut SIRENA ELECTRÒNICA, SENYAL LLUM. 3 67,93 203,79 €

01.06 ut LLUM D'EMERGÈNCIA 8 200,00 1.600,00 €

01.07 ut EXTINTOR DE POLS 3 39,12 117,36 €

01.08 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL EXTINTOR, BIE I POLSADOR 19 3,00 57,00 €

01.09 ut SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES MODEL TEXT "SORTIDA" 10 3,00 30,00 €

01.10 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA DE XAPA GALVANITZADA 6 405,67 2.434,02 €

01.11 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 25,8 25,45 656,61 €

01.12 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 1'' 1/2 92,4 41,45 3.829,98 €

01.13 ml TUB ACER GALVANITZAT Ø 2'' 1/2 58,8 84,14 4.947,43 €

01.18 ut DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I LEGALITZACIÓ DE PCI 1 0,00 0,00 €

01.19 ut MESURES DE SEGURETAT 1 500,00 500,00 €

01.20 PLATAFORMA ELEVADORA 1 500,00 500,00 €

TOTAL  MESURES ACTIVES PEM 16.668,96 €

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: MESURES PASSIVES

Partida Descripció Quantitat Preu unitari Import

02.01-03 m² PROJECTAT AMB MORTER PERLÍTIC 1.029,23 12,05 12.402,22 €

02.04a m² PINTAT INTUMESCENT R60 DE BIGUES 127,35 67,35 8.577,09 €

02.04b m² PINTAT INTUMESCENT R60 DE JASSERES 41,76 40,41 1.687,52 €

02.05 m² PINTAT INTUMESCENT R60 DE PILARS 17,48 55,14 963,85 €

02.06 m² PINTAT INTUMESCENT R30 6,84 13,47 92,13 €

02.07 ut APLICACIÓ MESURES DE SEGURETAT 1 500 500,00 €

01.20 PLATAFORMA ELEVADORA 1 500 500,00 €

TOTAL MESURES PASSIVES PEM 24.722,82 €

TOTAL ACTIVES I PASSIVES PEM 41.391,77 €
13% D.G. 5.380,93 €

6% B.I. 2.483,51 €

PEC sense IVA 49.256,21 €

PEC amb IVA 59.600,01 €

Terrassa, Juliol de 2016

José Manuel Arrieta, Tècnic Municipal
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1.- OBJECTE 

Es redacta aquest document per tal de realitzar un estudi de protecció contra 

incendis, tenint en compte les mesures de protecció tan actives com passives 

actuals i mesures d’evacuació de l’edifici, i proposar una sèrie de millores per 

tal de millorar el compliment a les diferents normatives que li són d’aplicació. 

Es tracta d’un edifici de tipus industrial aïilat, ubicat al carrer de la igualtat 42-52 

de Terrassa, la construcció de la nau data dels anys 40 de segle XX.   

2.-REFERÈNCIES NORMATIVES 

La normativa que és d’aplicació en matèria contra incendis, correspon a: 

 RD 314/2006 de 17 de març, codi tècnic de l’edificació, exigència bàsica 

de seguretat en cas d’incendi. CTE DB-SI. 

o DB-SE: Seguretat Estructural 

o DB-SE AE: Accions en l'Edificació 

o DB-SE C: Fonamentació 

o DB-SE A: Acer 

o DB-SE F: Fàbrica 

o DB-SI: Seguretat en cas d'incendi 

o DB-SUA: Seguretat d'Utilització i accessibilitat 

o DB-HS: Salubritat 

o DB-HR: Protecció front al soroll 

 Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 

d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 Reial Decret 2267/2004 Reglament de Seguretat contra incendis en 

establiments industrials. 

ESTUDI DE PREVENCIÓ I CONTRA INCEDNIS 
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 Real Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que se aprova el 

Reglament de Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI). 

 Normes UNE de protecció contra incendis. Material i equipament de 

lluita contra el foc. Senyalització. BIE’s, detecció automàtica incendis,... 

 Normes UNE de protecció contra incendis. Material i equipament de 

lluita contra el foc. Senyalització. Sistemes automàtics de detecció, 

sistemes fixes d’abastament d’aigua.  

3. DADES GENERALS

3.1 TITULAR - RAÓ SOCIAL 

Sol·licitant: AJUNTAMENT DE TERRASSA. 

 CIF: P0827900B. 

 Adreça: Pl. Didó, 5. 08221 TERRASSA. 

3.2.UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’ESTABLIMENT I L’ACTIVITAT QUE ES 

REALITZA 

El domicili de l’activitat correspon a: 

Carrer de la Igualtat núm. 42-52

 Terrassa  (08222) 

Les coordenades UTM  (ETRS89, fus 31T) de l’emplaçament d’aquest edifici 

corresponen a: 

   X        418257 

   Y    4.601.521 
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L’activitat que es realitza a la instal·lació és d’oficines, tallers i magatzem. En 

aquest edifici es troba la seu de Gestió de l’Espai Públic de l’ajuntament de 

Terrassa i on es troben a part de les oficines, els magatzems i els tallers de 

manteniment.

Correspon a un edifici industrial existent del tipus aïllat que segons la seva 

configuració i ubicació amb relació al seu entorn és de tipus C. 

L’edifici és de construcció antiga, l’antiga fàbrica Noguera. La construcció està 

formada per tres pisos, planta soterrani, nivell de carrer i planta pis. 

Planta Soterrani: 

La zona d’aparcament i magatzem, està formada per estructura de formigó, 

pilars de formigó i tensors metàl·lics. La zona de pas que dóna a l’exterior està 

formada per un estructura metàl·lica unidireccional, per últim, la zona 

d’emmagatzematge de la planta soterrani, està formada per jàsseres 

metàl·liques, forjat unidireccional metàl·lic, pilars de formigó i pilars de fosa.  
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Planta baixa 

La zona d’oficines, vestuaris i magatzem de planta principal, està formada per 

pilars de formigó, tirants metàl·lics i encavallades metàl·liques. A la zona sense 

ús situada prop la zona exterior principal i on es troba l’escala d’accés a la 

planta principal, trobem una encavallada de fusta.

La zona de magatzem i taller de planta baixa, està formada per jàsseres 

metàl·liques i pilars metàl·lics. El taller està format per jàsseres metàl·liques, 

encavallades de fusta i pilars de formigó. En la zona de magatzem i taller 2, 

existeix una zona enderrocada i tota l’estructura de formigó. 

Planta principal 

Formada per dues zones amb accessos independents, la primera és la zona de 

magatzem de planta principal. L’accés a aquesta és des d’una escala de 0.70 

m d’amplada. L’estructura és de encavallades metàl·liques,corretges de 

formigó i pilars de formigó. La coberta és de encadellat i teula. 

La segona zona està formada, per un zona de oficines sense ús. Formada per 

pilars metàl·lics i de formigó. La coberta és de encadellat i teula. 
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3.3 USOS I SUPERFICIES CONSTRUIDES I ÚTILS 

La superfície construïda és la següent: 

Àrea Superfície (m2)

Planta soterrani 1.718,50

Planta principal Planta baixa 2.446,50

Planta Pis 1.311,50

Total 5.476,50

La relació de superfície útil, correspon a les que s’indiquen en la següent taula: 

PLANTA SOTERRANI ESQUERRA

Àrea Superfície (m2)

Magatzem i aparcament de vehicles 748,80

Pas 1 26,30

sense ús 1 24,50

Magatzem de jardineria 66,00

Pas exterior 84,20

Arxiu 67,10

Total planta baixa ESQUERRA 1.016,90

PLANTA SOTERRANI DRETA

Àrea Superfície (m2)

Magatzem planta soterrani 395,60

sense ús 2 68,40

sense ús zona safareig 75,00

Total planta baixa DRETA 539,00



estudi de prevenció i contra incendis_ 

FÀBRICA NOGUERA.              INFORME PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS               GENER-2015  7 

PLANTA PRINCIPAL PLANTA ESQUERRA

Àrea Superfície (m2)

Oficines 182,30

Vestuaris 147,00

Infermeria 9,20

Distribuidor 94,50

Magatzem planta principal 342,00

Magatzem de productes químics 41,50

Pas 3 22,40

Oficina 1 32,00

Oficina 2 10,00

Magatzem i taller 1 53,70

Sense ús 3 43,70

Total planta primera esquerra 978,30

PLANTA PRINCIPAL PLANTA DRETA

Àrea Superfície (m2)

Sense ús 5 22,50

Magatzem i taller planta baixa 214,30

Taller 362,75

Magatzem i taller 2 205,00

Magatzem i taller 3 67,50

Zona enderrocada 170,00

Sanitari 4,80

Taller i aparcament 36,00

Total planta primera dreta 1.082,85

PLANTA PIS ESQUERRA

Àrea Superfície (m2)

Magatzem planta segona 767,50

Total Planta segona 767,50
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PLANTA PIS DRETA

Àrea Superfície (m2)

Oficines sense ús 1 118,20

Oficines sense ús 2 63,30

Oficines sense ús 3 26,30

Oficines sense ús 4 37,60

Oficines sense ús 5 28,80

Oficines sense ús 6 68,30

Oficines planta segona 81,30

Total 423,80

La superfície útil total del edifici és de 4.808,35 m2. 
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4. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’ INCENDI 

4.1 SECTORITZACIÓ INTERIOR 

4.1.1 CARGA DE FOC 

En el seu interior considerem, 7 sectors d’incendi  

Sector Àrea Superfície (m2)

Sector 1

EDIFICI ESQUERRA, TALLER MAGATZEM

PLANTA PRIMERA APARCAMENT VEHICLES I

OFICINES

1.843,90

Sector 2
EDIFICI ESQUERRA, MAGATZEM PLANTA

SEGONA
767,50

Sector 3 EDIFICI DRETA, FUSTERIA 509,30

Sector 4 EDIFICI DRETA,TALLER 362,75

Sector 5 EDIFICI DRETA, MAGATZEM I APARCAMENT 540

Sector 6 EDIFICI DRETA, SALES I DESPATXOS 539,00

Sector 7 EDIFICI ESQUERRA, ARXIU 67,10

CÀRREGA TÈRMICA PONDERA DE CADA SECTOR 

Sector 1, TALLER MAGATZEM PLANTA PRIMERA APARCAMENT VEHICLES I 

OFICINES EDIFICI ESQUERRA 

El nivell de risc intrínsec de cada sector d’incendi s’avaluarà de la següent 

forma:

TOTAL

i

iiAS

s
A

ARQ

Q 1   (MJ/m²) o (Mcal/m²) 
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Tenint en compte la taula 1.3 Classificació del nivell de risc intrínsec en funció de 

la carrega de foc ponderada i corregida.

Nivell de risc intrínsec

Densitat de carrega de foc ponderada i 

corregida

Mcal/m² MJ/m²

Baix 1 QS < 100 QS < 425

2 100 < QS < 200 425 < QS < 850

Mig 3 200 < QS < 300 850 < QS < 1.275

4 300 < QS < 400 1.275 < QS < 1.700

5 400 < QS < 800 1.700 < QS < 3.400

Alt 6 800 < QS < 1.600 3.400 < QS < 6.800

7 1.600 < QS < 3.200 6.800 < QS < 13.600

8 3.200 < QS 13.600 < QS

Àrea Qs (Mcal/m2) Ra Superfície (m2) Qs*Sup*Ra

Aparcament 48,00 1,50 748,80 53.913,60

Oficines 96,00 1,00 224,30 21.532,80

Magatzem de jardineria 192,00 1,50 66,00 19.008,00

Magatzem planta principal 192,00 1,50 342,00
98.496,00

Magatzem de productes

químics 240,00 2,00 41,50
19.920,00

Magatzem i taller 1 192,00 1,50 53,70 15.465,60

Total 1.843,90 228.336,00

Qs total (Mcal/m2) 123,83
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Sector 2, MAGATZEM PLANTA PIS EDIFICI ESQUERRA 

El nivell de risc intrínsec de cada sector d’incendi s’avaluarà de la següent 

forma:

TOTAL

i

iiAS

s
A

ARQ

Q 1   (MJ/m²) o (Mcal/m²) 

Tenint en compte la taula 1.3 Classificació del nivell de risc intrínsec en 

funció de la carrega de foc ponderada i corregida 

Nivell de risc intrínsec

Densitat de carrega de foc ponderada i 

corregida

Mcal/m² MJ/m²

Baix 1 QS < 100 QS < 425

2 100 < QS < 200 425 < QS < 850

Mig 3 200 < QS < 300 850 < QS < 1.275

4 300 < QS < 400 1.275 < QS < 1.700

5 400 < QS < 800 1.700 < QS < 3.400

Alt 6 800 < QS < 1.600 3.400 < QS < 6.800

7 1.600 < QS < 3.200 6.800 < QS < 13.600

8 3.200 < QS 13.600 < QS

Àrea Qs (Mcal/m2) Ra Superfície (m2) Qs*Sup*Ra

Magatzem planta segona 96,00 1,00 767,50 73.680,00

Qs total (Mcal/m2) 96,00
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Sector 3, FUSTERIA EDIFICI DRETA 

El nivell de risc intrínsec de cada sector d’incendi s’avaluarà de la següent 

forma:

TOTAL

i

iiAS

s
A

ARQ

Q 1   (MJ/m²) o (Mcal/m²) 

Tenint en compte la taula 1.3 Classificació del nivell de risc intrínsec en 

funció de la carrega de foc ponderada i corregida 

Nivell de risc intrínsec

Densitat de carrega de foc ponderada i 

corregida

Mcal/m² MJ/m²

Baix 1 QS < 100 QS < 425

2 100 < QS < 200 425 < QS < 850

Mig 3 200 < QS < 300 850 < QS < 1.275

4 300 < QS < 400 1.275 < QS < 1.700

5 400 < QS < 800 1.700 < QS < 3.400

Alt 6 800 < QS < 1.600 3.400 < QS < 6.800

7 1.600 < QS < 3.200 6.800 < QS < 13.600

8 3.200 < QS 13.600 < QS

Àrea Qs (Mcal/m2) Ra Superfície (m2) Qs*Sup*Ra

Fusteria 96,00 1,00 214,30 20.572,80

Magatzem i taller 2 192,00 2,00 205,00 78.720,00

Magatzem i taller 3 192,00 2,00 67,50 12.960,00

Total 509,30 112.252,80

Qs total (Mcal/m2) 220,41
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Sector 4, TALLER EDIFICI DRETA 

El nivell de risc intrínsec de cada sector d’incendi s’avaluarà de la següent 

forma:

TOTAL

i

iiAS

s
A

ARQ

Q 1   (MJ/m²) o (Mcal/m²) 

Tenint en compte la taula 1.3 Classificació del nivell de risc intrínsec en funció de 

la carrega de foc ponderada i corregida 

Nivell de risc intrínsec

Densitat de carrega de foc ponderada i 

corregida

Mcal/m² MJ/m²

Baix 1 QS < 100 QS < 425

2 100 < QS < 200 425 < QS < 850

Mig 3 200 < QS < 300 850 < QS < 1.275

4 300 < QS < 400 1.275 < QS < 1.700

5 400 < QS < 800 1.700 < QS < 3.400

Alt 6 800 < QS < 1.600 3.400 < QS < 6.800

7 1.600 < QS < 3.200 6.800 < QS < 13.600

8 3.200 < QS 13.600 < QS

Àrea Qs (Mcal/m2) Ra Superfície (m2) Qs*Sup*Ra

Taller 96,00 1,00 362,75 34.824,00

Qs total (Mcal/m2) 96,00
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Sector 5, MAGATZEM I APARCAMENT EDIFICI DRETA 

El nivell de risc intrínsec de cada sector d’incendi s’avaluarà de la següent 

forma:

TOTAL

i

iiAS

s
A

ARQ

Q 1   (MJ/m²) o (Mcal/m²) 

Tenint en compte la taula 1.3 Classificació del nivell de risc intrínsec en 

funció de la carrega de foc ponderada i corregida 

Nivell de risc intrínsec

Densitat de carrega de foc ponderada i 

corregida

Mcal/m² MJ/m²

Baix 1 QS < 100 QS < 425

2 100 < QS < 200 425 < QS < 850

Mig 3 200 < QS < 300 850 < QS < 1.275

4 300 < QS < 400 1.275 < QS < 1.700

5 400 < QS < 800 1.700 < QS < 3.400

Alt 6 800 < QS < 1.600 3.400 < QS < 6.800

7 1.600 < QS < 3.200 6.800 < QS < 13.600

8 3.200 < QS 13.600 < QS

Àrea Qs (Mcal/m2) Ra Superfície (m2) Qs*Sup*Ra

Magatzem planta soterrani

(pràcticament en desús)

48,00 1,50 539,00 38.808,00

Qs total (Mcal/m2) 72,00
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Sector 6, SALES I DESPATXOS EDIFICI DRETA 

El nivell de risc intrínsec de cada sector d’incendi s’avaluarà de la següent 

forma:

TOTAL

i

iiAS

s
A

ARQ

Q 1   (MJ/m²) o (Mcal/m²) 

Tenint en compte la taula 1.3 Classificació del nivell de risc intrínsec en funció de 

la carrega de foc ponderada i corregida 

Nivell de risc intrínsec

Densitat de carrega de foc ponderada i 

corregida

Mcal/m² MJ/m²

Baix 1 QS < 100 QS < 425

2 100 < QS < 200 425 < QS < 850

Mig 3 200 < QS < 300 850 < QS < 1.275

4 300 < QS < 400 1.275 < QS < 1.700

5 400 < QS < 800 1.700 < QS < 3.400

Alt 6 800 < QS < 1.600 3.400 < QS < 6.800

7 1.600 < QS < 3.200 6.800 < QS < 13.600

8 3.200 < QS 13.600 < QS

Àrea Qs (Mcal/m2) Ra Superfície (m2) Qs*Sup*Ra

Oficines planta segona 96,00 1,00 81,50 7.824,00

Total 423,80 7.824,00

Qs total (Mcal/m2) 18,46
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Sector 7, ARXIU EDIFICI ESQUERRA 

El nivell de risc intrínsec de cada sector d’incendi s’avaluarà de la següent 

forma:

TOTAL

i

iiAS

s
A

ARQ

Q 1   (MJ/m²) o (Mcal/m²) 

Tenint en compte la taula 1.3 Classificació del nivell de risc intrínsec en funció de 

la carrega de foc ponderada i corregida 

Nivell de risc intrínsec

Densitat de carrega de foc ponderada i 

corregida

Mcal/m² MJ/m²

Baix 1 QS < 100 QS < 425

2 100 < QS < 200 425 < QS < 850

Mig 3 200 < QS < 300 850 < QS < 1.275

4 300 < QS < 400 1.275 < QS < 1.700

5 400 < QS < 800 1.700 < QS < 3.400

Alt 6 800 < QS < 1.600 3.400 < QS < 6.800

7 1.600 < QS < 3.200 6.800 < QS < 13.600

8 3.200 < QS 13.600 < QS

Àrea Qs (Mcal/m2) Ra Superfície (m2) Qs*Sup*Ra

Arxiu 1.010,00 2,00 67,10 135.542,00

Qs total (Mcal/m2) 2.020,00
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4.1.2 SUPERFICIES I USOS 

La taula 2.1 del Reglamento de seguridad contra incednios de los 

establecimientos industriales (RSCIEI) ens indica les superfícies màximes per 

cada sector d’incendi.

Tal i com podem veure a la taula, donem compliment a les superfícies màximes 

per sector d’incendis. superfícies màximes per sector d’incendis. 

4.1.3 ELEMENTS COMPARTIMENTADORS 

D’acord l’art. 5.1. la resistència la foc de les parets i forjats que separen sectors 

d’incendi, no seran inferiors a l’exigida en la taula 2.2. 

En el nostre cas, caldrà que les parets que delimiten el sector d’incendi tinguin 

una estabilitat al foc EI-60min, menys en el cas de l’arxiu que caldrà que sigui 

EI-120 min. 

Les portes de pas tindran una resistència , almenys de la meitat de l’exigida de 

la paret que separa els dos sectors d’incendi. En el de la fàbrica Noguera, tots 

els sectors d’incendi, a excepció de l’arxiu, donen a l’exterior, i per tant 

Sector Àrea Superfície (m2) Risc
Superficie màxima

(m2)

Sector 1

TALLERMAGATZEMPLANTA

PRIMERA APARCAMENT

VEHICLES I OFICINES

1.843,90 Baix 2 6.000,00

Sector 2
MAGATZEMPLANTA

SEGONA
767,50 Baix 1 sense límit

Sector 3 FUSTERIA 509,30 Mig 3 5.000,00

Sector 4 TALLER 362,75 Baix 1 sense límit

Sector 5 MAGATZEM I APARCAMENT 540 Baix 1 sense límit

Sector 6 SALES I DESPATXOS 539,00 Baix 1 sense límit

Sector 7 ARXIU 67,10 Alt 7 2.500,00
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únicament serà necessària que la porta tallafocs en l’arxiu. No és necessari que 

les portes d’accés que donen a les zones exteriors siguin tallafocs. 

4.1.4 SECTORITZACIÓ PER COBERTA 

Entre el sector d’incendi 2-Magatzem planta pis i el sector d’incendi 6- Sales i 

despatxos, existeix una zona exterior, el sector 3-Fusteria i el sector 1- en una 

petita zona de les oficines queden en un nivell inferior.

La distància mínima, mesurada en horitzontal, entre una finestra i un buit, o 

lluerna, de la coberta ha de ser major de 2,50 m, quan els buits i finestres 

pertanyin a sectors d’incendi diferents. En l’edifici és compleix aquesta 

premissa, ja que la distància de les obertures entres sectors és superior a 2,50 

metres.

4.1.5 SECTORITZACIO PER FAÇANA 

Quan la paret mitgera, un forjat o una paret que compartimenti sectors 

d'incendi, emprengui a una façana, la resistència al foc d'aquesta serà, 

almenys, igual a la meitat de l'exigida d'aquell element constructiu, en una 

franja d'amplada, com a mínim d'1 metre. Pel tipus de construcció de la fàbrica, 

aquesta condició es compleix. 

4.1.6 SECTORITZACIÓ D’ESPAIS OCULTS I PAS D’INSTAL·LACIONS 

Tots els espais o forats, horitzontals o verticals, que comuniquin un sector 

d'incendi amb un espai exterior a ells, sempre que no sigui el exterior de 

l'edifici, han de ser obertures de manera que es garanteixi la resistència al foc  

de manera que no sigui inferior a: 

 1 Rf en comportes de ventilació, aire condicionat, calefacció, per a 

instal·lacions elèctriques, canalitzacions de líquids inflamables o 

combustibles, galeries de serveis, descàrregues de sitges, 

comunicacions verticals amb altres usos. 

 ½ EI en obturacions d’orificis de pas altres canalitzacions i tapes de 

registres d’instal·lacions. 
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En el cas de la fàbrica Noguera, tots els sectors d’incendi donen directament a 

l’exterior, per la qual cosa, no existeixen conductes ni orificis que creuin 

diferents sectors d’incendi. Hi ha dues excepcions que són el sector de l’arxiu i 

el magatzem de la planta pis edifici esquerra.

L’estabilitat al foc i resistència al foc dels elements delimitadors del sector 

exigida a l’arxiu és EI-120 min, per la qual cosa, la porta de l’arxiu haurà de ser 

EI2 60-C5.

L’establitat al foc exigida en el magatzem de la planta pis és EI-30 min, per la 

qual cosa, la porta haurà de ser EI2 15-C5.

4.2 SECTORITZACIÓ RESPECTE ALS VEINS

No es disposa de veïns adjacents, en tenir un establiment de tipologia tipus C. 
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4.3 RESISTENCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

D’acord amb la taula 2.2. del RSCIEI, amb edifici tipus C: 

 Sota rasant i risc baix: R60 

 Sobre rasant i risc baix: R30 

 Sobre rasant i risc mig: R60 

 Sota rasant i risc alt: R120 

PLANTA SOTERRANI 

La zona d’aparcament i magatzem edifici esquerra, està formada per estructura 

de formigó, pilars de formigó i tensors metàl·lics. La zona de pas que dóna a 

l’exterior està formada per un estructura metàl·lica unidireccional, per últim, la 

zona d’emmagatzematge de la planta soterrani edifici dreta, està formada per 

jàsseres metàl·liques, forjat unidireccional metàl·lic, pilars de formigó i pilars de 

fosa.

El risc intrínsec d’aquesta zona és baix, per tant l’estabilitat al foc a garantir és 

R60 min. Les diferents estructures de formigó compleixen aquesta resistència, 

però les estructures metàl·liques no. 

Per tal de garantir la resistència al foc s’haurà de procedir a: 

 Projectat amb morter perlític format per ciment i perlita amb vermiculita 

de 500 kg/m3 de densitat i de 2 cm de gruix, a les viguetes metàliques, 

jàsseres i pilars de fosa, per tal d’assolir el R60.  
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PLANTA PRINCIPAL  

La zona d’oficines, vestuaris i magatzem de planta principal de l’edifici 

esquerra, està formada per pilars de formigó, tirants metàl·lics, encavallades de 

formigó i la zona de la coberta (una petita zona en l’entrada de les oficines) 

trobem estructura una part de l’estructura metàl·lica de suport de la coberta. A 

la zona sense ús situada prop la zona exterior principal i on es troba l’escala 

d’accés a la planta pis, trobem una encavallada de fusta.  

El risc intrínsec d’aquesta zona és baix, per tant l’estabilitat al foc a garantir és 

R30 min. Les diferents estructures de formigó compleixen aquesta resistència. 

La coberta la considerem una coberta lleugera, segons la taula 2.3, en edificis 

aïllats i amb sector d’incendi amb risc baix, no es necessària que l’estructura 

presenti una resistència la foc determinada. 

La zona de magatzem i taller de planta baixa edifici esquerra, està formada per 

jàsseres metàl·liques i pilars metàl·lics. El taller edifici dreta està format per 

jàsseres metàl·liques, encavallades de fusta i pilars de formigó. En la zona de 

magatzem i taller 2 edifici dreta, existeix una zona enderrocada i tota 

l’estructura de formigó. 

La zona de taller en planta baixa edifici esquerra és una zona on es risc és mig 

(Fusteria), per tant l’estabilitat al foc a garantir és R60 min. Les diferents 

estructures de formigó compleixen aquesta resistència, però les estructures 

metàl·liques no. 

Per tal de garantir la resistència al foc s’haurà de procedir a: 

 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura 

intumescent i tres capes de pintura intumescent. Tant en els pilars com 

en les viguetes. Per tal de garantir el R60. 
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PLANTA PIS 

Formada per dues zones amb accessos independents, la primera és la zona de 

magatzem de planta pis edifici esquerra. L’accés a aquesta és des d’una escala 

de 0.70 m d’amplada. L’estructura és de encavallades metàl·liques,corretges 

de formigó i pilars de formigó. La coberta és de encadellat i teula. 

La segona zona està formada, per un zona d’oficines sense ús. Formada per 

pilars metàl·lics i de formigó. La coberta és de encadellat i teula. Els pilars 

d’aquesta zona han de garantir una resistència al foc de R30 min. L’estructura 

de formigo compleixi aquesta resitència, per tal de garantir la resistencia la foc 

dels pilars metàlics es pòrcedirà a : 

 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura 

intumescent i tres capes de pintura intumescent. Tant en els pilars com 

en les viguetes. Per tal de garantir el R30. 

COBERTA  

L’estructura principal de coberta, és una coberta lleugera i els seus suport en 

planta sobre rasant, no estan previstos per ser utilitzats en l’evacuació dels 

ocupants. Els sectors que es troben en la plata pis, just a sota de la coberta 

lleugera, són sectors amb poca ocupació (magatzems i oficines sense ús), i el 

seu risc intrínsec és baix. A part ens trobem davant un edifici aïllat, on és 

impossible causar danys greus als edificis o establiments pròxims, ni es 

compromet l'estabilitat d'altres plantes inferiors o d’altres sector d’incendis. 

Segons la taula 2.3, en edificis aïllats i amb sector d’incendi amb risc baix, no 

es necessària que l’estructura presenti una resistència la foc determinada. 
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5.EVACUACIÓ DELS OCUPANTS  

5.1 CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ 

L’edifici previst, disposa d’un espai exterior segur.  

Per tal de realitzar el càlcul d’ocupació en la zona d’oficines s’ha seguit el 

document CTE DB-SI, taula 2.1 densitats d’ocupació. 

Per l’ús administratiu es considera una densitat d’ocupació de 10 m2/persona. 

Sector d’indendi 1: Taller, magatzem planta primera, aparcament de vehicles i 

oficines edifici esquerra. 

Àrea Superfície (m2) ocupació

Planta principal

oficines planta baixa 182,30 18

oficina 1 planta baixa 32,00 3

oficina 2 planta baixa 10,00 1

La densitat d’ocupació en les oficines és de 22 persones, en la resta de zones 

s’estima un total de 10 persones més. Assolint una ocupació total de 32 

persones.

Sector d’incendi 2: Magatzem planta pis edifici esquerra. 

L’ocupació serà ocasional 

Sector d’incendi 3: Fusteria edifici dreta 

L’ocupació es considera de unes 5 persones. 

Sector d’incendi 4: Taller edifici dreta 

L’ocupació es considera de unes 5 persones, ja que tenim varies zones que es 

troben pràcticament sense ús. 

Sector d’incendi 5: Magatzem i aparcament edifici dreta 

L’ocupació es considera de unes 5 persones, ja que tenim varies zones que es 

troben pràcticament sense ús. 

estudi de prevenció i contra incendis_ 

FÀBRICA NOGUERA.              INFORME PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS               GENER-2015  24 

Sector d’incendi 6: Sales i despatxos edifici dreta 

Actualment les oficines i despatxos d’aquesta zona es troben sense ús.  

5.2 NOMBRE DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS 

D’EVACUACIÓ

Donat el risc intrínsec de l’activitat varia segons el sector entre mig i baix i la 

configuració d’aquesta.  

Longituds del recorregut d’evacuació 

Risc 1 sortida recorregut únic 2 sortides alternatives 

Baix (*) 35 m (**) 50 m 

Mig 25 m (***) 50 m 

Alt  25 m 

(*)Per a activitats de producció o emmagatzematge classificades com a risc baix nivell 1, en què es justifiqui que els 

materials implicats siguin exclusivament de classe A i els productes de construcció, inclosos els revestiments, siguin 

igualment de classe A, podrà augmentar la distància màxima de recorreguts d’evacuació fins a 100 m. 

(**) La distància es podrà augmentar a 50 m si l’ocupació és inferior a 25 persones. 

(***) La distància es podrà augmentar a 35 m si l’ocupació és inferior a 25 persones. 

PLANTA BAIXA 

 Zona de magatzem i aparcament de vehicles 

Aquesta zona únicament té una sortida d’evacuació,la rampa d’accés al carrer 

per on surten els vehicles,no es pot considerar valida per l’evacuació a causa 

de la seva pendent.

L’ocupació es ocasional, però es van produint varies entrades i sortides de 

vehicles durant tot el dia. Segons el RSCIEI, en risc baix i amb ocupació inferior 

a 25 persones la distància d’evacuació és pot augmentar fins a 50 metres. De 

totes maneres, el recorregut d’evacuació possible, accedeix a aquest 50 metres 

a part de que la superfície que abasta aquesta única sortida és de pràcticament 

750 metres.
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Per tal de donar solució a l’evacuació, es proposa obrir una nova sortida a 

l’exterior. D’aquesta manera s’amplien els diferent recorreguts d’evacuació, i no 

s’excedeix de 50 metres de longitud. 

 Magatzem planta soterrani 

La ocupació és ocasional, i la zona del safareig es troba sense ús possible. El 

recorregut d’evacuació és de 50 metres, aquest recorregut és correcte al tenir 

una ocupació ocasional. Segons el RSCIEI, en risc baix i amb ocupació inferior 

a 25 persones la distància d’evacuació és pot augmentar fins a 50 metres. 

 Arxiu 

L’accés a l’arxiu es realitza des de la planta principal,  l’arxiu conforma un risc 

d’incendi propi. Es considera una zona sense ocupació. 

PLANTA PRINCIPAL 

És la zona amb més ocupació de la fàbrica Noguera, ja que en aquesta zona 

es troben les oficines.

Podem diferenciar dues zones: 

 Zona d’oficines, magatzem planta principal, vestuaris i magatzem 

d’inflamables. 

En aquesta zona podem considerar varies sortides d’evacuació, els recorreguts 

d’evacuació superen els 50 metres en la zona de magatzem.

Per tal de donar compliment a la longitud màxima de 50 metres, es planteja la 

construcció d’una nova escala per l’exterior i l’obertura d’una nova porta per tal 

de donar accés a aquest àrea. 

 Zona de tallers 

Magatzem i tallers en planta baixa, amb accés directa al exterior, no planteja 

cap problema amb la longitud d’evacuació. 

Magatzem i taller 2, la ocupació és ocasional, i la trobem una zona sense ús. El 

recorregut d’evacuació és de 35 metres (zona de risc mig), aquest recorregut 

és correcte ja que al tenir una ocupació ocasional, segons el RSCIEI, en risc 
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mig i amb ocupació inferior a 25 persones la distància d’evacuació és pot 

augmentar fins a 35 metres. 

PLANTA PIS 

Aquesta zona es troba diferenciada per dues zones, la del magatzem i la de les 

oficines que actualment es troben en desús. 

L’únic accés a la zona del magatzem es a través de una escala de 0,70 metres 

d’amplada i amb un replà d’aquesta mateixa amplada just davant de la porta 

d’accés.

La ocupació és ocasional. Segons el RSCIEI, en risc baix i amb ocupació 

inferior a 25 persones la distància d’evacuació és pot augmentar fins a 50 

metres. A causa de l’amplada i de la situació en que es troba l’escala d’accés a 

aquest a planta, la sortida l’hem de considerar del tot insuficient. 

Per això es plantegen un sèrie de canvis com són, la construcció d’una nova 

escala, per l’exterior de l’edifici i l’obertura d’una nova porta que dongui accés a 

aquest magatzem. També es proposa la millora de l’escala d’evacuació 

existent, ampliant-la fins 1 metre.

La zona d’oficines, és una zona actualment en desús, compta em dues zones 

separades i amb accessos independents diferents. Una amb accés de del 

carrer de la igualtat, amb una escala independent i amb un recorregut 

d’evacuació inferior a 35 metres. I un altre amb accés des de la zona exterior 

de la planta principal. El recorregut d’aquesta zona sense ús d’oficines es 

superior a 35 metres, però si considerem la ocupació que l’ocupació és 

ocasional, el risc és baix, i la ocupació inferior a 25 persones la distància 

d’evacuació és pot augmentar fins a 50 metres. 
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5.4 PORTES SITUADES EN EL RECORREGUT D’EVACUACIÓ 

Les portes situades en el recorregut d’evacuació, situades en zones ocupades 

per persones que en la seva majoria estiguin familiaritzades amb el recorregut i 

la porta considerada, i amb evacuació de menys de 50 persones es considera 

correcte la obertura mitjançant maneta o polsador  conforme a la UNE-EN 

179:2009. No obstant, les portes a implantar en les noves sortides 

d’emergència a les plantes soterrani, principal i planta pis de l’edifici esquerra, 

atesa la seva funció principal (sortides en cas d’emergència), disposaran de 

barra antipànic, d’acord amb la UNE EN 1125. 

5.5 PROTECCIÓ DE LES ESCALES I VESTIBULS D’INDEPENDÈNCIA 

Les diferents escales d’evacuació que conformen les diferents zones, no 

requereixen que siguin protegides al tenir una alçada d’evacuació inferior a 15 

metres.

5.6 SISTEMES D’EVACUACIÓ DE FUMS 

No es disposa d’aquest sistema

5.7 ESPAI EXTERIOR SEGUR 

L’edifici disposa d’espai exterior segur. 
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6 INSTALACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI

6.1. SISTEMA AUTOMÀTIC DE DETECCIÓ 

L’edifici no disposa de sistema automàtic de detecció d’incendis

Edifici tipologia C. 

 És necessari sempre que el seu risc intrínsec és mig i la superfície 

construïda és superior a 3.000 m2

No seria necessari, ja que les superfícies dels diferent sectors són inferiors a 

3.000 m2.

Activitats d’emmagatzematge: 

 Estiguin ubicats en edificis tipus C, el seu risc intrínsec és mig i la 

superfície total construïda és superior a 1.500 m2.

Els sectors d’incendi no superen els 1.500 m2, en excepció del Sector 1, on hi 

ha una zona dedicada al emmagatzematge. S’ha de tenir en compte però, que 

l’activitat d’emmagatzematge no és exclusiva d’aquest sector. Si no que es 

combina l’activitat d’emmagatzematge amb aparcament, taller i oficina. 

Es recomana en l’arxiu, instal·lar un sistema de detecció atesa a la alta densitat 

de càrrega de foc que hi ha. 

6.2. SISTEMA MANUAL D'ALARMA 

L’edifici disposa de sistema polsadors d’alarma, en les oficines i en el 

magatzem de la planta primera. El sistema és insuficient, és necessari la 

existència de polsador en totes les sortides d’evacuació, la distancia màxima a 

recorre des de qualsevol punt del sector per arribar a un polsador no haurà 

d’excedir els 25 m. 
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Tota aquesta instal·lació ha de quedar connectada a una central d’alarma, amb 

uns sistemes d’avisadors acústics i òptics, que indiquen el senyal d’alarma i la 

seva situació (zona). 

6.3. SISTEMA DE COMUNICACIÓ D'ALARMA 

No és necessària la instal·lació de sistemes de comunicació d’alarma, en tenir 

una superfície total de sectors d’incendi inferior a 10.000 m². 

El senyal acústic transmès pel sistema de comunicació d'alarma d'incendi 

permetrà diferenciar si es tracta d'una alarma per "emergència parcial" o per 

"emergència general" i serà preferent l'ús d'un sistema de megafonia. 

6.4. SISTEMA D'ABASTAMENT D'AIGUA 

Es disposa d’una escomesa existent de la xarxa del servei municipal, per al 

subministrament d’instal·lació de les boques d’incendi equipades.  

6.5. HIDRANTS 

Edifici tipologia C, serà necessari si el sector d’incendi fos de 3.500 m2, i de 

risc d’incendi mig. En l’activitat que ens ocupa, no trobem cap sector que 

compleixi aquestes característiques, per tant es considera que la seva 

instal·lació es innecessària. 
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6.6. EXTINTORS 

Es disposen d'extintors de 6 kg / o de pols polivalent amb eficàcia mínima 21 A 

113 B, i de CO2 de 5 kg amb eficàcia mínima 34 B en particular a totes les 

zones de risc elèctric. 

El recorregut des de qualsevol punt del sector fins a un extintor de 6 kg de pols 

polivalent no serà mai superior a 15 m. 

Existeixen extintors en tots els sectors d’incendi. Es revisaran els extintors i es 

verificarà que des de qualsevol punt del sector fins a un extintor no s’excedeixin 

els 15 m de recorregut màxim.

6.7. BOQUES D'INCENDI EQUIPADES 

És una instal·lació necessària en les naus tipus C, on el risc intrínsec del sector 

sigui mig i la seva superfície construïda sigui de 1.000 m2 o superior, per la 

qual cosa no és necessari disposa d’aquesta instal·lació. No obstant, ja que 

actualment existeixen dues BIE’s, una en la planta soterrani (magatzem i 

aparcament) i una altre en la zona exterior de la planta principal, es reforçarà 

aquesta instal·lació amb: 

 1 BIE en el magatzem en planta soterrani 

 1 BIE en l’aparcament en planta soterrani 

 1 BIE en el magatzem de la planta principal 

 1 BIE a la Zona exterior dreta de la planta principal 

 2 BIE’s en el magatzem de la planta pis 
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6.8. COLUMNA SECA 

En el nostre cas no és necessari. 

6.9. RUIXADORS AUTOMÀTICS D'AIGUA 

En el nostre cas no és necessari. 

Terrassa, 02 de febrer de 2015 

 L’ENGINYER INDUSTRIAL  

Emilio Pérez Pastor 

Col: 15.566 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0111000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó 

armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó , sempre que compleixi les 

especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin 
afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l’armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta 

algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 

     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per 
determinar: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s’ha de  disposar la 
realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l’article 27 de la EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat. 

B0A - FERRETERIA 
B0A7 - ABRAÇADORES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A71L00. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 

S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores: 

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem 

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’ acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem i revestides amb 

perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 

- Abraçadores d’acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 

- Abraçadores de niló (poliamida resident a l’impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En les abraçadores partides d’acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió  al vis de 

fixació. La rosca ha de ser mètrica. L’abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil 

de cautxú. 

En les abraçadores d’acer inoxidable, el cargol de fixació ha d’estar electrosoldat a una de les parts, mentre que l’altra part encaixarà en 

la primera desplaçant-se axialment. 

En les abraçadores de niló  amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha d’anar 

fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l’abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir 

per un cargol amb cap. També s’admet la fixació al parament encaixant l’abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Diàmetres 

 - Unitats 

 Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7D - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
B7D2 - MORTERS IGNÍFUGS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7D20021. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Morter per a la protecció contra el foc d’elements estructurals i tancaments. 

S'han considerat els materials següents: 

- Morter de ciment i perlita amb vermiculita. 

- Morter de llana de roca i ciment 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Mescla preparada. Si el subministrament é s en sacs s'hi ha d'afegir aigua en les proporcions adequades, per a formar el morter. Pot portar 

additius incorporats. 

El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En la mescla subministrada en sacs, del procés de pastat n'ha de resultar una barreja homogènia i sense segregacions, la quantitat d’aigua 

ha de ser l’especificada per el fabricant. 

MORTER DE PERLITA I VERMICULITA: 

Granulometria: 

- Perlita:  0 - 3 mm 

- Vermiculita:  2 - 6 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les característiques. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, 

els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
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En el sac han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net o volum 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B89ZT000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als 

àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada 

 - Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 

 - Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

 - Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors 

resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire 

per evaporació del dissolvent 

 - Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 

 - Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la 

intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la 

humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

 - Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per 

polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretàuretanat: Pintura formada per resines uretanades 

 - Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. 

Seca per reacció química dels dos components 

 - Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

 - Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

 - Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors 

resistents als àlcalis i la intempèrie 

 PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha 

d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  2 h 

     - Totalment sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a 

l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la 

superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

     - Al tacte:  < 30 

     - Totalment sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni mataries estranyes. 

 - Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 

 - Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha 

d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
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- Rendiment:  > 6 m2/kg 

 - Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

 - Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 

 - Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

 PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 

 Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

 Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

 Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

 PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 4 h 

     - Totalment sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la 

superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

 Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

 - Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l’impacta: 
������������������������������������������������������������������������
�                                         �A les 24 h� Al cap de 7 dies�
������������������������������������������������������������������������
�Adherència al quadriculat:               �  100%    �     100%        �
�Impacte directe o indirecte:             �          �                 �
�Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) �   Bé     �  Ha de complir  �
������������������������������������������������������������������������

 - Resistència a la càrrega concentrada  en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

 - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

 - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
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- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

 - Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l’àcid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 

 ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la 

superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

 Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la 

superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

 ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

 Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

 Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, 

querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

 PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

 - Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

 - Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

 - Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 
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Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 

gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 

gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 

gelades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN  PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 

POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat 

 - Instruccions d'ús 

 - Dissolvents adequats 

 - Límits de temperatura 

 - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 - Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

 - Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Instruccions d'ús 

 - Temps d'estabilitat de la barreja 

 - Temperatura mínima d'aplicació 

 - Temps d'assecatge 

 - Rendiment teòric en m/l 

 - Color 

 OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT. Aquest 
control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 
(signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent 
al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d’aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 

etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar 

assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l’estat de conservació  de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 
- Recepció  del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 
     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)  
     - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  
     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)  
     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)  

     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà  
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 
- Recepció  del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 
     - Esmalt sintètic: 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
  
Projecte d’implantació de mesures antiincendis a la Fabrica Noguera 

8 
  

          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
               - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
               - Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
               - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
               - Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)  
               - Índex de despreniments INTA 16.02.88 
               - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
               - Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250 
               - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
     - Esmalt de poliuretà: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
               - Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
               - Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
               - Índex de despreniments INTA 16.02.88 
               - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
               - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
               - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
               - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
               - Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250 
               - Resistència a agents químics UNE 48027 
               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26  
               - Resistència al calor UNE 48033 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà  
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats, així com els que presentin mal estat de 
conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’ un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s’incrementarà la inspecció, en 
primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  
Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del 
material. En cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d’acord a dites especificacions. 

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B8ZAG000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució  de poliamina, 

poliamida o d'altres 

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa 

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents 

 - Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 

 - Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades 

 - Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 

 - Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador 

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius 

 - Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics i sabons. 

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència quí mica alta enfront 

dels àcids orgànics i inorgànics 

- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides per a evitar el to blavó s 

i el podriment 

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 

- Solució de silicona 

 - Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 

 - Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor 

 - Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat 

atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser 

mesclades amb un isocianat 

 - Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 

 - Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 

 - Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en 

dissolvents adequats  

VERNÍS: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa 

uniforme desprès de l'assecatge. 

VERNÍS GRAS: 

Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 

VERNÍS SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

 Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
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- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 5 h 

     - Totalment sec:  < 12 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 

VERNÍS DE POLIURETÀ: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 10 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 
������������������������������������������������������������������������
�                                         �A les 24 h� Al cap de 7 dies�
������������������������������������������������������������������������
�Adherència al quadriculat:               �  100%    �     100%        �
�Impacte directe o indirecte:             �          �                 �
�Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) �   Bé     �  Ha de complir  �
������������������������������������������������������������������������

 - Resistència a la càrrega concentrada  en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

 - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

 - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C 

- Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l’àcid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 

 Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 

 VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

 VERNÍS FENÒLIC: 

Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 

 VERNÍS D'UREA-FORMOL: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30 min 

     - Totalment sec:  < 3 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

BREA EPOXI: 

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26). 

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 

 Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 

 Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 

 Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 

 Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 

 - Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
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 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 

 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 

 - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment seca:  < 6 h 

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h 

 Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 

 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h 

 Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h 

 Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 

 IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una 

capa uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30 min 

     - Totalment seca:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una 

capa uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 15 min 

     - Totalment seca:  < 1 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 

 - Adherència (UNE 48032):  <= 2 

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5 

PINTURA DECAPANT: 

Ha de ser d'evaporació ràpida. 

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 

 Pes específic:  13 kN/m3 

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs. 

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 

Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 

pH sobre T.Q.:7,75 

SEGELLADORA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé , i ha de 

deixar una capa uniforme després de l’assecat 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 

 - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  30 min   - 4 h 

     - Totalment seca:  < 12 h 

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
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 Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

SOLUCIÓ DE SILICONA: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé les superfícies  poroses sense 

deixar pel·lícula. 

Rendiment:  > 3 m2/l 

 Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 

gelades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Acabat, en el vernís 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat 

 - Instruccions d'ús 

 - Dissolvents adequats 

 - Límits de temperatura 

 - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 - Color, en el vernís de poliuretà de dos components 

 - Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 

 - Proporció mescla: Base/activador, en l’emprimació  fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT. Aquest 
control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d’aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 

etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar 

assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS METÀL· LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció  del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 
     - Assaigs sobre pintura líquida: 
          - Dotació de pigment 
          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
          - Temperatura d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
          - Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
          - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 
          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
          - Adherència  UNE EN ISO 2409 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà  
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs segü ents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Temperatura d’inflamació INTA 160.232A 
     - Índex d’anivellament INTA 160289 
     - Índex de despreniment INTA 160.288 
     - Temps d’assecat INTA 160.229 
     - Envelliment accelerat INTA 160.605 
     - Adherència UNE EN ISO 2409 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà  
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS METÀL·LICS: 
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No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats, així com els que presentin mal estat de 
conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’ un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s’incrementarà la inspecció, en 
primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  
Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les es pecificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del 
material. En cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d’acord a dites especificacions. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie 

completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris. 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF1 - TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 
BF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BF11HA00. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tub ha de ser recte. 

Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits 

de tolerància del gruix de la paret. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del 

procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm. 

Característiques dimensionals: 
����������������������������������������������������������
� Diàmetre  �  Diàmetre exterior � Gruix de la paret (mm)�
�   tub     �      teòric (mm)   �    (DIN 2440)         �
� (rosca    ����������������������������������������������
�UNE 19-009)� Valor � Tolerància �  Valor  �  Tolerància �
����������������������������������������������������������
�    1/8"   � 10,2  �   ± 0,4    �    2    �    -0,25    �
�    1/4"   � 13,5  � +0,5/-0,3  �   2,3   �    -0,30    �
�    3/8"   � 17,5  � +0,3/-0,5  �   2,3   �    -0,30    �
�    1/2"   � 21,3  � +0,5/-0,3  �   2,6   �    -0,30    �
�    3/4"   � 26,9  �   ± 0,4    �   2,6   �    -0,30    �
�     1"    � 33,7  � +0,5/-0,4  �   3,2   �    -0,40    �
�   1"1/4   � 42,4  � +0,5/-0,4  �   3,2   �    -0,40    �
�   1"1/2   � 48,3  � +0,5/-0,4  �   3,2   �    -0,40    �
�     2"    � 60,3  � +0,5/-0,6  �   3,6   �    -0,50    �
�   2"1/2   � 76,1  � +0,5/-0,8  �   3,6   �    -0,50    �
�     3"    � 88,9  � +0,6/-0,9  �    4    �    -0,50    �
�     4"    �114,3  � +0,7/-1,2  �   4,5   �    -0,60    �
�     5"    �139,7  � +1,1/-1,2  �    5    �    -0,60    �
�     6"    �165,1  � +1,4/-1,2  �    5    �    -0,60    �
����������������������������������������������������������

Llargària:  4 - 8 m 

 Qualitat de l'acer (DIN 1629):  ST-35 

 Resistència a tracció de l'acer ST-35 (DIN 1629):  350 - 450 N/mm2 

Composició química de l'acer ST-35 (DIN 1629): 

- Carboni:  <= 0,18% 

- Fòsfor:  <= 0,05% 

- Sofre:  <= 0,05% 

 Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 

Pressió de prova hidràulica (UNE 19-002):  >= 32 bar 

 Toleràncies: 

Llargària: 

- Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm 

- Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

Han de quedar protegits de les humitats. 

S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
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- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i 
accessoris). 
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal) 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui adequadament identificat. 

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BFW11A10. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions 

d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han 

de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BFY11A10. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

 - Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques prò pies 

del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG312220. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, 

de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S’han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de 

vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure 

d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics  i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 

L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 

- Cables unipolars:  

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
���������������������������������������������������������������������
�Secció (mm2) �1,5-16�25-35� 50 �70-95� 120 � 150 � 185 � 240 � 300 �
���������������������������������������������������������������������
�Gruix (mm)   � 0,7  � 0,9 �1,0 � 1,1 � 1,2 � 1,4 � 1,6 � 1,7 � 1,8 �
���������������������������������������������������������������������

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

 Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de 

fase. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma 

UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno 

reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno 

reticulado y cubierta de poliolefina. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de conductor 
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 - Secció nominal 

 - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 

 - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d’identificació 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i de 
quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada 
cas: 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Resistència d’aïllament (REBT) 

     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 

     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan 
les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.  

     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa 
especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es 
realitzaran a totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o 
part del material que la composa. 

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BH6 - MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BH61RC9C. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia, com a màxim. 

S'han de considerar els tipus de làmpades següents: 

- Incandescència 

 - Fluorescència 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta 

de connexions. 

El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les entrades de conductors elèctrics. 

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 

autoextingibles. 

No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 

Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància. 

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 

Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives. 

Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h. 

Potència nominal: 
�����������������������������������������������
�Tipus         �Incandescència �Fluorescència �
�����������������������������������������������
�Flux (lumens) � de 120 a 175  � de 175 a 300 �
�Potència (W)  �    <= 12      �    <= 8      �
�����������������������������������������������

Tensió nominal d'alimentació:  230 V 

Freqüència:  50 Hz 

 Superfície il·luminada (m2): 
�����������������������������������������������
�Tipus         �Incandescència �Fluorescència �
�����������������������������������������������
�Flux (lúmens) � de 120 a 175  � de 175 a 300 �
�S (m2)        �    >= 28      �   >= 60      �
�����������������������������������������������

Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20 062): >= 1 h 

Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 

Aïllament (REBT): Classe II A 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 

UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 

60968:1990) 

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes 

tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 

UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y 

de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991). 

UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento. 

FLUORESCÈNCIA: 

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tensió nominal d'alimentació 

 - Grau de protecció 

 - Número de model o referència tipus 

 - Potència nominal 

 - Duració funcionament 

 Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968: 

- Marca d'origen 

 - Tensió nominal 

 - Potència nominal 

 - Freqüència nominal 

 Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155: 

- Nom del fabricant 

 - Referència 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF  estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació  de cadascuna de les llumeneres.   

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM1 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS 
BM13 - DISPOSITIUS D'ALARMA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BM131211. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Dispositius acústics  del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior) 

- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior) 

S'han considerat els complements següents: 

- Amb senyal lluminós 

 - Sense senyal lluminós 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Ha d’estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so, que allotjarà en el seu interior els 

components  necessaris per a la correcta configuració de l’aparell, el sistema de generació del senyal acústic i òptic, si és el cas, 

l’espai per a les connexions elèctriques, i el sistema de fixació. 
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Han d’estar dissenyats i construïts d’acord amb les especificacions de la norma EN 54-3. Disposaran de mitjans per a limitar l’accés a les 

parts desmuntables o al dispositiu complert i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: necessitat de fer servir eines 

especials, ús de codis d’accés, cargols ocults, precintes, etc.  

El grau de protecció proporcionat per l’envoltant (codi IP) ha de complir: 

- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 

- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 

Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs,  han d'incorporar l'òptica del senyal lluminós a la cara frontal i la làmpada 

corresponent a l'interior. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos. 

UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 

CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a seguretat contra incendis:   

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  

Cada dispositiu acústic d’alarma d’incendis ha d’anar marcat de forma clara e indeleble amb la segü ent informació: 

- La nomenclatura dels terminals 

- Les tensions nominals d’alimentació, i tipus de corrent d’alimentació (alterna o contínua) 

- La intensitat i consum de potència 

- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, així com el número de la versió 

del software contingut en el dispositiu. 

 - Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s’haurà de donar una explicació a la documentació  subministrada amb el dispositiu. 

No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest per al seu ús, però haurà de ser visible durant 

la instal·lació i haurà de ser accessible durant el manteniment 

No s’hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes. 

El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha  de col·locar sobre el producte acompanyat per: 

- El número d’identificació de l’organisme notificat de certificació del producte 

- El número del certificat CE 

- El número d'identificació  de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 

- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a les normes EN 54-3 

- Descripció del producte de construcció 

- La categoria de l’entorn (A o B) 

- La designació del tipus/model del producte 

- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3: 

     - El(s) interval(s) de tensió d’alimentació 

     - Les gammes de freqüència d’alimentació 

     - Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB 

     - La freqüència acústica principal 

     - Codi IP segons la norma EN 60529 

     - Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, funcionament i manteniment 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d’Instal·lacions de protecció contra 
incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l’ empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat segons normatives d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i 
verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 
     - Polsadors (marca, model, especificacions) 
     - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 
     - Centraleta d’incendis (marca, model, nº fabricació , especificacions) 
     - Mòduls d’alimentació (marca, model, especificacions)  
     - Sirenes (marca, model, especificacions) 
     - Cablejat (secció, tipus d’aïllament) 
     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  
     - Electroimants de subjecció de portes (si n’ hi ha) (marca, tipus, especificacions) 
     - Comportes tallafoc, en conductes d’ aire (marca, tipus, especificacions) 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar controls per cada tipus diferent de material o 
equip. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions 

del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 

material rebut. 
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BM14 - POLSADORS D'ALARMA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BM141102,BM141104. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Polsadors manuals d’alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma d’incendis, per a muntar superficialment o encastar. 

S’han considerat els tipus de polsadors següents: 

- Polsadors d’accionament directe (tipus A), per trencament d’un element fràgil 

- Polsadors d’accionament directe (tipus A), per canvi de posició d’un element fràgil (rearmables) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir. 

L’element fràgil ha d’ estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l’usuari quan s’accioni. 

La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d’accionament, els símbols i textes de la cara frontal i 

l’accés de l’eina especial (si n’hi ha) així  com els orificis d’entrada de cables i els cargols. 

A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació. 

A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica. 

Intensitat admisible:  <= 80 mA 

Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354):  IP-40X 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats individualment en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada polsador ha d’ anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació: 

- Referència a la norma EN 54-11 

- El nom o marca comercial del fabricant 

- Definició del model (tipus A o tipus B) 

- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l’entorn) 

- Designació dels terminals e connexió 

- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mí nim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la 

versió de software continguda en el polsador, si és el cas 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del polsador, i haurà de ser accessible durant el manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d’Instal·lacions de protecció contra 
incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l’ empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat segons normatives d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i 
verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 
     - Polsadors (marca, model, especificacions) 
     - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 
     - Centraleta d’incendis (marca, model, nº fabricació , especificacions) 
     - Mòduls d’alimentació (marca, model, especificacions)  
     - Sirenes (marca, model, especificacions) 
     - Cablejat (secció, tipus d’aïllament) 
     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)  
     - Electroimants de subjecció de portes (si n’ hi ha) (marca, tipus, especificacions) 
     - Comportes tallafoc, en conductes d’ aire (marca, tipus, especificacions) 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar controls per cada tipus diferent de material o 
equip. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions 

del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 

material rebut. 

BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BM312311. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció d’una pressió  interna. Son extintors 

manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 

20 kg. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un tipus registrat davant l’Administració i que 

disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’ 

extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 

- Indicació de l’administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l’aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los 

estados miembros sobre Equipos a Presion. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 

- Instruccions d’utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d’Instal·lacions de protecció contra 
incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l’ empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat segons normatives d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la  seva col·locació. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
-  Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar: 
     - Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis 
Territorials Autònoms d’Indústria. 
     - Dades placa de disseny :  
          - Pressió màxima de servei (disseny) 
          - nº placa 
          - Data 1a Prova i successives 
     - Dades etiqueta de característiques: 
          - Nom del fabricant importador 
          - Temperatura màxima i mínima de servei 
          - Productes continguts i quantitat d’equips 
          - Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 
          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
          - Instruccions funcionament 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions 

del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 

material rebut. 

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BMY14000,BMY13000,BMY31000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors 

 - Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
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 - Part proporcional d'elements especials per a sirenes 

 - Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 

 - Part proporcional d'elements especials per a hidrants 

 - Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 

 - Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 

 - Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 

 - Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 

 - Part proporcional d'elements especials per a extintors. 

- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i 

bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG312224. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió  baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, 

amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines 

termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 

(PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines 

termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-

4

  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), 

UNE 21123-2 

  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 

  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè  reticulat (XLPE) i coberta de barreja 

de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o 

enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

 El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

 Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la 

coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva 

posició  ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

 Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

 En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les possibilitats d’ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de 

malmetre el cable. Han d’estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer 

galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes 

canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l’encreuament es  fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 

fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un 

conductor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmè 

trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de 

ser d’acer galvanitzat hi  no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes 

sobre façanes o be en combinacions d’aquestes. 

COL·LOCAT EN TUBS: 

 Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un 

tub d’acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble aïllament, situada a 

l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l’entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran 

politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’ extreure 

de la bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà  tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb 

conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no 

provocar tensions massa grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva 

coberta. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels 
reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i 
de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte 
projecte. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
EM3 - EXTINTORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EM31231J. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb armari muntat superficialment 

 - Amb suport a la paret 

 - Sobre rodes 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locat dins d'armari i muntat superficialment: 

- Fixació de l'armari al parament. 

 - Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 

 Col·locat amb suport a la paret: 

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport. 

Col·locat sobre rodes: 

- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 

 Toleràncies d'instal·lació: 
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- Posició:  ± 50 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 

COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 

L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 

COL·LOCAT SOBRE RODES: 

L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mò bil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill 

de despendre's. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  
contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 
     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     - Situació a les zones amb més risc d’incendis 
     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de  procurar mostrejar les diferents zones, 

especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals 

d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de substituir el 
material afectat. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF1 - TUBS D'ACER NEGRE 
FF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FF11HA11. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l' obra segons el traçat previst. 
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 
- Verificació que l'execució  es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació. 
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistè ncia mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de 
realitzar d' acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat. 
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió 
adequats amb els equips de la instal·lació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha 
de procedir  a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepà ncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
K7D - AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
K7D2 - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTERS DE PERLITA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K7D21522. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Aïllament estès amb mitjans manuals: 

- Neteja i preparació del suport 

 - Estesa del material 

 Aïllament projectat: 

- Neteja i preparació del suport 

 - Projecció del material en varies capes 

 - Cura 

 CONDICIONS GENERALS: 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes. 

AÏLLAMENT ESTÈS AMB MITJANS MANUALS: 

La superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 10 mm/2 m 

- Aplomat:  ± 10 mm/3 m 

 AÏLLAMENT PROJECTAT: 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. 

L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. 

Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l’aï llament:  +15 mm 
     Gruix entre 2 i 2,5 cm:  - 2 mm 
     Gruix entre 3 i 4 cm:  - 3 mm 
     Gruix 5 cm:  - 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter. 

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 

S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 

S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. 

No s'han d'afegir additius al producte preparat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en 

caso de incendio DB-SI. 

K7D6 - PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K7D69TK0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d’un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistè ncia i estabilitat al 
foc de l’element, mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació , de 

protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no accessibles.  
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d’imprimació  antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d’acabat. 
La pintura d’acabat no ha d’impedir el desenvolupament de l’escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas 
d’incendi. 
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

 - Humitat relativa de l'aire > 60% 
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 - En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 

afectades. 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les  capes 
d'emprimació que siguin necessàries. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització  de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluï da, segons les instruccions del 

fabricant. 
No s’ha d’aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 
Abans d’aplicar la pintura, els perfils han d’estar protegits de la corrossió amb la imprimació  antioxidant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 

UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación. 

KH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
KH6 - ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
KH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

KH61RH9C. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 

dues hores d'autonomia, muntat superficialment. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment al sostre 

 - Muntades superficialment a la paret 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos. 

S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a terra. 

Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

Toleràncies per a muntatge superficial a la paret: 

- Aplomat:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento. 

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d’il·luminació 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

KM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
KM1 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS 
KM13 - SIRENES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

KM131211. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  
contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució  de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i 
tubs de protecció. 
- Verificació de  la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència): 
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
     - Activació de sirenes a la zona/sector 
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada 
d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst). 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació dels tests de vigilà ncia propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies 
d'unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el 
material afectat. 

KM14 - POLSADORS D'ALARMA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

KM141102,KM141104. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s’inclou la xarxa ni el circuit a la partida d’obra) 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 

S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

Alçària des del paviment:  1500 mm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  
contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació de detecció d’incendi a l’obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució  de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i 
tubs de protecció. 
- Verificació de  la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S’han d’activar detectors i polsadors i s’ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació d’emergència): 
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
     - Activació de sirenes a la zona/sector 
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada 
d’equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d’evacuació (si està previst). 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l’alarma en central per desconnexió de línies 
d’unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de comprovar tots els detectors i polsadors.  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de substituir el 
material afectat. 

Terrassa, Juliol de 2016 

José Manuel Arrieta, Tècnic Municipal 
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MEMÒRIA 
 

  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  

1.1.       Identificació de les obres 
 

Projecte d’implantació de mesures contraincendis a la Fàbrica Noguera. 
 
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 
/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 
determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : Ajuntament de Terrassa 
NIF            : P-0827900-B 
Adreça                 : Pl. Didó, 5. 08221  
Població              : Terrassa 

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Gerard Sangrà Feliu 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic 
Despatx professional : Atenea Seguridad y Medio Ambiente S.A.U./Ajuntament de 

Terrassa 
Població              : Terrassa 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : José Manuel Arrieta 
Titulació/ns  : Tècnic Municipal 
Despatx professional : Ajuntament de Terrassa 
Població              : Terrassa 

 
  

4.2. Tipologia de l'obra 
 

Aquest Projecte d’implantació de mesures contraincendis a la Fàbrica Noguera es contempla 
l’execució de les proteccions actives i passives contraincendis tal i com indica el Projecte de 
l’enginyeria Emilio Pérez. S’ha de tenir en compte que s’han adjuntat els plànols i amidaments 
actualitzats i pendents d’executar facilitats pels tècnics municipals. 

 
  

4.3. Situació 
 

Emplaçament      : Carrer de la Igualtat  
Número               : 42-52  
Població              : Terrassa 

 
  
 
4.4. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : - 
Gas           : - 
Electricitat               : - 
Sanejament              : - 
Altres                   : - 

 
  

4.5. Localització de serveis assistencials, salvamen t i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
Emergències tel. 112 
Bombers tel. 085 
Policia Local tel. 937 805 555 via.publica@terrassa.cat 
Mossos d’esquadra tel. 088 
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Hospital de Terrassa tel. 061 ctra. Torrebonica, s/n Terrassa 
Cap Rambla Rambla d'Égara, 386 08221 Terrassa tel. 937 365 900 

 

  

4.6. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 41.391,77 €. 
(QUARANTA-UN MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS). 

 

  

4.7. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 1 mes. 
  

 

4.8. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5 persones. 
  

 

4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de  l'obra 
 

OFICIAL 1A 
MANOBRE 
MANOBRE ESPECIALISTA 

 

  

4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
EINES 
FILFERROS 
MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ 
MAQUINÀRIA TRENCADORA 
 

 

4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 
Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d’eines de 3 T de càrrega, 7 m d'abast vertical, 
5 d’abast horitzontal i 25 KNM de moment d'elevació 
Camió per a transport de 7 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió cistella de 6 m d'alçària com a màxim 

Màquina tallajunts amb disc de diamant 
Martell trencador manual 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Plataforma elevadora 
Escala de mà 
 

 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar 
la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 

de vehicles. 
 

• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
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• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 

les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 

de connexió, retorciments i embetats. 
 

• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 

la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 

• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 
aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  

5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció c ontra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància 
i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la 
Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ 
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
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referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel 
treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals 

o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en 
llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la 
seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  

6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  

6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
 

6.4.       Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  

6.5.       Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
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− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 

 

 

7. ÀREES AUXILIARS 
 
7.1.       Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura, mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 

explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
 

7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
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Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 

 
  

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 

  

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran 
i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOS ES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres 
de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els 
treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell 
de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilame nt 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
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h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
•••• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i 
la prohibició de fumar. 
 
 
•••• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
•••• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
•••• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra  (el de projecte) i l’àmbit dels treballs  en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i 
guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 

10.1. Serveis afectats 
 

Com que els treballs previstos es realitzen a l’interior de l’edifici no es preveu 
afectació a serveis externs. 
 
 

10.2 Característiques de l'entorn 
 

Els treballs es realitzaran a l’interior de la fàbrica Noguera. 
 

  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

MESURES ACTIVES 
EXECUCIÓ D’INSTAL·LACIONS 
COL·LOCACIÓ SENYALITZACIÓ I COMPLEMENTS 

MESURES PASSIVES 
PINTAT I PROJECTAT 

  

12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHE RENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre 
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els 
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  
„Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i 
Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  

13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
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− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 

més accessible. 
− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 
en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
j) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
k) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
l) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
m) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast 
o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 

  
 

15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
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condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat 
d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

17. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament 
o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de 
treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, 
durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real 
decret 1627/97. 

o) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

p) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  

MESURES ACTIVES 
EXECUCIÓ D’INSTAL·LACIONS 
COL·LOCACIÓ SENYALITZACIÓ I COMPLEMENTS 

MESURES PASSIVES 
PINTAT I PROJECTAT 

  

  

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
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Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. 
En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant 
l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per 
a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 

  

19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBL ICA 
 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

19.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de 
vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de 
manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, 
el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de 
l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades 
les zones que puguin presentar riscos 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a 
l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
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19.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta 
baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció 
d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta 
centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 
d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de 
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 

en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 

tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  

19.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públ ic 
 

• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  

19.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
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Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via 
pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el 
tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com 
a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament 
de l’obra. 

  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

  

19.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afect en l'àmbit públic 
 

• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
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Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar 
que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

19.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

19.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten  l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
q) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
r) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
s) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
t) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
u) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
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establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. 

Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 

l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  

19.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a l a via pública 
 

• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar 
les operacions. 

  

20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  

20.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  

20.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
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perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 

de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 
de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

21. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESUR ES 
 
 
 MESURES ACTIVES 
 EXECUCIÓ D’INSTAL·LACIONS 
COL·LOCACIÓ DE TUB, CONDUCTORS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: PLATAFORMA ELEVADORA, ESCALA DE MÀ  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 COL·LOCACIÓ SENYALITZACIÓ I COMPLEMENTS 
COL·LOCACIÓ SENYALITZACIÓ I PICTOGRAMES, POLSADORS, EXTINTORS… 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS   
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES   
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA   
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 



 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Servei de Gestió de l’Espai Públic 

 
 
Estudi Bàsic de Seguretati Salut: Memòria valorada d’implantació de mesures contraincendis a la Fàbrica Noguera.. 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
 
 MESURES PASSIVES 
 PINTAT I PROJECTAT 
PINTURA, PROJECCIÓ DE MORTER 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: PLATAFORMA ELEVADORA, ESCALA DE MÀ 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA  ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació:  TRANSPORT DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació:  Pintat i projecció  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS DE  PROJECCIÓ I PINTAT  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS  
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  PARTÍCULES DE PROJECCIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació:  CONTACTES AMB PINTURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:  CIRCULACIÓ VEHICLES INTERNS 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 



 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Servei de Gestió de l’Espai Públic 

 
 
Estudi Bàsic de Seguretati Salut: Memòria valorada d’implantació de mesures contraincendis a la Fàbrica Noguera.. 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
  

22. Signatures 
 

Terrassa, juliol de 2016 
 
 
 
 
Gerard Sangrà Feliu 
Enginyer Tècnic 

  

 
 
 


