MEMORIA VALORADA DE REFORMA I REDISTRIBUCIÓ D'ESPAIS DE
LA PORXADA EDIFICI DEL RAVAL DE MONTSERRAT
(inclou la construcció d'un accés provisional per a persones amb
mobilitat reduïda)
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A.- MEMÒRIA

MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA I CONDICIONANTS
-

La actuació contempla, la reforma i redistribució d'espais a la porxada edifici del Raval de
Montserrat de l'Ajuntament de Terrassa.

-

Actualment l'àmbit de l'actuació, conté l’espai de vigilància a l’accés de l’ajuntament,
l'accés adaptat per persones amb dificultats de mobilitat, mitjançant elevador neumàtic, i
els quadres elèctrics de l'edifici. En espai annexa, hi ha la sala per atendre les denuncies
que comparteix espai amb el vestidor del personal de l’espai de vigilància a l’accés de
l’ajuntament.

-

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal de Terrassa.

-

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i
municipal que li sigui d’aplicació.

MD 2 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE
Es proposa la reforma de l’espai de vigilància a l’accés de l’ajuntament i zona de denúncies
i construcció provisional d'una la rampa d’accés per a persones de mobilitat reduïda.
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CAPÍTOL 1.- Descripció de les obres
Reforma i redistribució d'espais a la porxada edifici del Raval de Montserrat (inclou la construcció
d'un accés provisional per a persones amb mobilitat reduïda:

1. Construcció de rampa provisional d'accés al vestíbul.
Per tal de millorar l'actual espai de vigilància a l’accés de l’ajuntament es proposa
desplaçar l'actual accés adaptat a l'altre canto de l’atri, mitjançant la construcció
d'una rampa provisional, que elimini els elements mecànics d'aquest accés. Aquesta
rampa discorre entre l'actual aparador de l'antiga oficina de turisme i el sota escala del
vestíbul. Per això es necessari l'extracció de l'aparador de l'antiga oficina de turisme,
obrir i estintolar la divisió actual entre el vestíbul i l'espai annex.

2. Reordenació de l’espai de vigilància a l’accés de l’ajuntament.
Una vegada alliberat el cos del accés secundari a la seu central, es realitza una reordenació
del nou espai. Aquesta actuació contempla:
* L'extracció del elevador neumàtic i les seves fusteries, tapiant l'obertura resultant.
* Enderroc de la mampara que delimita l'actual l’espai de vigilància a l’accés de
l’ajuntament.
* La substitució de la fusteria exterior, per una altre d'acer inoxidable, tipus "Jansen"
* Substitució del cel ras existent per un altre de perfileria oculta.
* Pavimentat de tot el conjunt amb un parquet laminat per tràfic intens, inclou l'anivellat
del traster situat al sota escala.

3. Adequació sala denuncies.
Donat que s’unifiquen els vestuaris a la planta sota coberta, es desmunta el vestuari
incloent la mampara i es redistribueix el mobiliari per 2 persones en aquesta sala.

4. Adaptació instal·lacions.
Descrites al capítol 2 del present document.

5. Acabats i pintura.
Finalment es pintarà tot el conjunt del nou espai de vigilància a l’accés de l’ajuntament i sala
de denúncies.
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6. Termini execució
El termini d’execució, a comptar des de l’adjudicació, serà de 2 mesos. Els treballs s’hauran
de realitzar segons les necessitats de la propietat i d’acord amb la Direcció facultativa, es
contemplen treballs a realitzar en dies festiu o caps de setmana.

Emilio Perez Pastor
Col. 15.566

Josep Maria Vidal Caldés
Col. 20.547-8.
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CAPÍTOL 2.- INSTAL·LACIONS
1.-

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ.

1.1.-

GENERALITATS.

L’actuació en vers a la instal·lació elèctrica, es tracta d’arranjar la instal·lació existent i dotar d’instal·lació
del nou lloc de treball a la zona de denúncies. Per altre banda, s’ha contemplat la renovació de
l’enllumenat, tant el normal com el d’emergències. Les canalitzacions elèctriques aniran per fals sostre i
disposaran de les proteccions adequades en el quadre elèctric.

Tant la redacció d’aquest projecte, com l’execució d’aquesta instal·lació, estarà d’acord amb el REAL
DECRET 842/2002, de 2 de agosto, que aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, així com el
descrit en les Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 43 i 44.(*), el Decret 363/2004 del 24 d'Agost del
(Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya) sobre el procediment administratiu per
a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, les normes UNE d’aplicació i normes
particulars dels empreses distribuïdores d’energia elèctrica en Baixa Tensió.

La classificació de la instal·lació, segons ITC-BT-04, apartat 3 seria del grup i, com a local de pública
concurrència.

1.2.

RECEPTORS

ENLLUMENAT
Quant. descripci ó
12 ll uminàries amb làmpades fluorescent 32 W
total enllumenat

pot (W)
384
384

FEM
desc ripció
F ancoil de terra moble marca Kaysun, model
MKH4-V400 de 3,27 kw de pot. Frigorífica i 4,58 k w de pot. Calorífica
o simi lar (P. El ec 30 W)

pot (kW)

0,03
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F ancoil de terra moble marca Kaysun, model
MKH4-V250 de 1,87 kw de pot. Frigorífica i 2,53 k w de pot. Calorífica
o simi lar (P. El ec 15 W)
equipament informàti ca
total fem

1.3.

POTENCIES ELÈCTRIQUES

enllumenat
fem
total

1.4.-

0,02
3,00
3,05

Potencia
instal·lada (kW)
0,38
3,05
3,43

QUADRE

factor
utili tzació
1,00
0,95

potencia
necessària (kW)
0,38
2,90
3,28

GENERAL DE PROTECCIÓ

Les proteccions elèctriques de les noves línies, es disposaran en el quadre de distribució existent a
l’espai de vigilància a l’accés de l’ajuntament que està adossat a la paret divisòria amb la zona de
denúncies.
Els elements de protecció es disposaran tal com queda indicat en l'esquema unifilar.

1.5.- INSTAL·LACIÓ INTERIOR. LÍNIES I CONNEXIONS ALS RECEPTORS.
La determinació de les característiques de la instal·lació es realitzaran d’acord amb el que es diu en
la Norma UNE 20.460 -3.
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l’origen
de la instal·lació interior i qualsevol punt de utilització sigui inferior del 3 % de la tensió nominal per a
qualsevol circuit interior per a enllumenat i del 5 % per als demés usos.
Les intensitats màximes admissibles, es regiran en la seva totalitat pel que s’indica en la Norma
UNE
20.460 -5-523 i el seu annex Nacional.
Els conductors de la instal·lació seran fàcilment identificables, especialment pels que respecta al
conductor de neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que
presenten els seus aïllaments. El conductor neutre de la instal·lació, se identificarà pel color blau clar.
El conductor de protecció s’identificarà pel color verd-groc. I tos els conductors de fase, s’identificaran
per colors marró o negre, i quan es consideri necessari identificar tres fases diferents, s’utilitzarà
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també el color gris.
Per els conductors de protecció s’aplicarà el que s’indica en la Norma UNE 20.460 -5-54 en el seu
apartat 543.
Per a que es mantingui el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que formin part d’una
instal·lació, se procurarà que aquesta quedi repartida entre sus fases o conductores polars.
La instal·lació deurà presentar una resistencia d’aïllament dielèctric superior a 0.5 , al ser la tensió
nominal de la instal·lació inferior a 500 V..
Totes les connexions de les derivacions es realitzaran mitjançant caixes de connexió utilitzen borns
de connexió adients a la secció dels cales utilitzats.
El sistema de instal·lació seguirà les indicacions descrites en la Instrucció Tècnica en consideració
als principis de la norma UNE 20.460 -5-52.
Els conductors aïllats en l’interior de tubs o canalitzacions protegides, seran de tensió assignada no
inferior a 450/750 V. I directament en l’exterior o canalitzacions obertes, no serà inferior a 0.6/1 kV.

La instal·lació, complirà amb la ITC-BT-28, local de pública concurrència. Donat que correspon a un
local de treball, oficina amb presencia de públic.
Es disposarà d’enllumenat d’emergència, amb equips autònoms.
Es donarà compliment a la ITC-BT-43. sobre prescripcions generals de la instal·lació de receptors.
La ITC-BT-44 de receptors d’enllumenat. Les lluminàries estaran d’acord amb UNE-EN 60.598. La
càrrega mínima prevista en làmpades de descàrrega serà de 1.8 vegades la seva potencia nominal.
Disposaran duna compensació del factor de potencia superior a 0.9.
La ITC-BT-47 de receptors de motors elèctrics. La instal·lació d’aquestos estarà d’acord amb la UNE20.460. La intensitat de càlcul serà del 125% de la corresponen a plena càrrega d’aquest.
La ITC-BT-48 de receptors. Transformadors, autotransformadors, reactàncies, rectificadors i
condensadors. On cosiderem el dimensionament dels aparells de protecció i comndament de
condensadors, capaços de suportar entre 1.5 a 1.8 vegades la intensitat nominal de l’equip.
Les diferents línies es poden veure en l'esquema unifilar adjunt, amb carregues, seccions i
proteccions magnetotèrmiques i diferencials.

CANALITZACIONS
Les canalitzacions compliran els requisits de la norma UNE EN 50.0861-2.
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Preveu la col·locació en fals sostre d’una canal oberta tipus Regiband, de 200x60 mm, amb
separadors per a conductors elèctrics actius, informàtica, telèfon.
D’aquesta canal, amb tub flexible de material plàstic s’alimentaran les diferents lluminàries per fals
sostre.
D'aquesta canal, i amb caixes de connexions, sortiran les canalitzacions secundaries, amb tub flexible
tipus Reflex. I quedarà en el fals sostre, o bé encastat en la paret. Quedaran sempre separades les
canalitzacions de quadres diferents, així com les línies de fem, les d'enllumenat i les d'enllumenat
d’emergència i senyalització. Per les derivacions d'aquesta canalització s'ha previst utilitzar caixes de
connexió, de dimensions 150 x 100 mm.
S'utilitzarà tub de matèria plàstica, vist i grapat a les parets en la part exterior per alimentació dels
equips d'aire condicionat del pati posterior.
Els diàmetres d’aquest tubs estarà d’acord amb la taula 2 de la ICT BT 21.
En les diferents zones de treball, s’utilitzarà canal, que incorporarà els diferents endolls, en el seu
interior es col·locarà fil unipolar d'aïllament 450/750 V.
Les conduccions, accessoris i caixes de connexions ò terminals, permetran un mínim d'entrada de
pols. I les tapes de les connexions seran de tal manera, que impediran la sortida de pispes ò material
de combustió.
Estaran d'acord amb ITC BT 019, 20, 21.
IL·LUMINACIÓ
La tipologia de llumenera que es proposa implantar és el model PLAT G2 PRISMATIC 600x600mm
NW WH., De la marca LAMP o similar. Es tracta d’una llumenera d'encastar, fabricada en acer pintat
en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat, preparat per a LED MIDPOWER, de
temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP40 i
classe d'aïllament II.
S’ha realitzat un càlcul lumínic amb la casa LAMP amb la llumenera esmentada.

1.6.- CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS
Els materials emprats seran de primera qualitat, i
tots ells de tipus i marques autoritzades,
homologades o comprades per la CE o el Ministeri d'Indústria i Energia. Complint sempre les normes
establertes per cada apartat o material en les complementàries ICT.BT.
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1.7.- CALCULS

Per al dimensionat de les línies elèctriques interiors, s’ha tingut en compte les següents bases de
càlcul:
Formulació empleada pel dimensionament de les línies interior, amb densitat de corrent i caiguda de
tensió.
Línies monofàsiques.

I = W/V.cos 
V = 2 I.L./S

I = W/S.3.V.cos 
V = 3.I.L.
/S Sent  la resistivitat del Cu 1/56 
mm2/m
La tensió per a línies monofàsiques es de 230 V, i per a línies trifàsiques de 400 V
Línies trifàsiques.

1.8.-

CONSIDERACIONS FINALS.

En general es donarà estricte compliment al que està disposat en el reglament electrotècnic de baixa
tensió i instruccions complementàries RD 842/2002 vigents.
La instal·lació serà realitzada per una empresa d’instal·lacions elèctriques autoritzada.
Qualsevol dubte que el present projecte no deixi suficientment aclarida haurà de consultar-se al
facultatiu que subscriu.
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2.-

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ.

2.1 - GENERALITATS
L’actuació en relació a la instal·lació de climatització consta bàsicament en modificar la instal·lació
existent, arranjant-la i adaptant-la als petits canvis de distribució.
El sistema de climatització existent consta d’una distribució per aigua, en la que disposa de fancoils com a
receptors finals per a la aportació de l’energia tèrmica que transporta l’aigua a l’ambient.
L’ actuació prevista es centra en dos espais: l’espai de vigilància a l’accés de l’ajuntament i la zona de
denúncies.
Aquesta actuació no modifica ni els equips exteriors ni les instal·lacions interiors d’una forma significativa,
per la qual cosa, aquestes actuacions s’adaptaran a la normativa d’aplicació i per tant estarà d'acord amb
el vigent Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en Edificis i Instruccions Tècniques Complementaries
ITE, RD 1027/2007.

2.2- CARACTERÍSTIQUES DE LA MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.

Actualment, la situació de la instal·lació dels dos espais esmentats anteriorment és la següent:
-

-

Al recinte tancat de l’espai de vigilància a l’accés de l’ajuntament, disposa d’ un fancoil
de terra que ha estat renovat recentment i es troba en bones condicions, aquest fancoil es
troba situat al pany de paret que conté la finestra que dona a l’exterior. A la resta de l’espai,
que actualment és només de pas, no disposa de cap aparell.
A la zona de denúncies, existeixen 2 fancoils, un dins de la divisió amb mampara que
divideix aquest espai i que actualment es fa servir de vestidor i un altre en la zona de
denúncies, situat al pany de paret enfront de la porta d’entrada des de l’exterior. El fancoil
situat dins del vestidor és molt antic i s’observa que resta fora d’ús, i el que està situat a la
zona de denúncies, tot i ser més nou que l’altre, també presenta força envelliment.

L’actuació prevista és la següent:
-

A l’espai de vigilància a l’accés de l’ajuntament, es proposa desplaçar el fancoil existent
a la paret d’enfront on es troba actualment i afegir un nou fancoil de terra amb moble de la
marca Kaysun, model MKH4-250, o similar, de 1,87 kw de pot. Frigorífica i 2,53 kw de pot.
Calorífica, a ubicar en el pany de paret confrontant a la porta d’entrada des de l’exterior.
Aquest nou fancoil s’alimentarà des del muntant que arriba a la zona de denúncies. Cal tenir
en compte que, tant el fancoil a desplaçar com el nou, s’hauran de conduir els desaigües de
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-

condensats pel paviment, fins al desguàs que disposa el fancoil existent.
A la zona de denúncies, es proposa eliminar el fancoil ubicat en l’actual vestidor i
substituïr el fancoil restant per un fancoil de terra amb moble marca Kaysun, model MKH4V400, o similar, de 3,27 kw de pot. Frigorífica i 4,58 kw de pot. Calorífica.

En la documentació gràfica s’ubiquen tots els elements esmentats, tant els existents, com els nous i el
traçat de les connexions.
Les unitats estaran recolzades sobre el terra, sobre sistemes anti-vibratoris.

SISTEMA DE CONTROL
S’implementarà el sistema de control existent que ja disposa la instal·lació i es .

2.3- CONSIDERACIONS FINAL
La Instal·lació elèctrica s’ajustarà al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions
complementàries ITC-BT, complint-se a més l'indicat en la Instrucció IF 012 del Reglament de Seguretat
d’instal·lacions Frigorífiques.
En general es donarà compliment al que disposa el el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en Edificis,
RD 1027/2007
La instal·lació serà realitzada per empresa autoritzada per a tal.
Tots els materials emprats, seran de primera qualitat, i tots ells de tipus i marques autoritzades,
homologades o comprovades pel Ministeri d’Indústria i Energia o certificats CE.
Per al compliment de la normativa vigent s’establiran els mecanismes entre la direcció facultativa i totes
les parts implicades en la instal·lació.

Emilio Perez Pastor
Col. 15.566

Josep Maria Vidal Caldés
Col. 20.547-8.
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3.- ESTUDI D’IL·LUMINACIÓ

Índice
Proyecto

Portada del proyecto

1

Índice

2

Lista de luminarias

3

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC 600X600MM NW WH
Hoja de datos de luminarias

4

Local 1
Resumen

5

Lista de luminarias

6

Resultados luminotécnicos

7

Rendering (procesado) en 3D

8

Rendering (procesado) de colores falsos

9

Local 2
Resumen

10

Lista de luminarias

11

Resultados luminotécnicos

12

Rendering (procesado) en 3D

13

Rendering (procesado) de colores falsos

14

13

Proyecto 1 / Lista de luminarias
12 Pieza

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH
N° de artículo: 6440650
Flujo luminoso (Luminaria): 3709 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3710 lm
Potencia de las luminarias: 34.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 55 85 97 100 100
Lámpara: 1 x 90 x NICHIA NFSL757G 840
(Factor de corrección 1.000).
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LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC 600X600MM NW WH / Hoja de datos de

luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 55 85 97 100 100

Emisión de luz 1:

Luminaria de empotrar o suspender modelo PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH., de la marca LAMP. Fabricada en acero pintado en
blanco mate y con difusor prismático de policarbonato. Modelo para LED
MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico
incorporado. Con un grado de protección IP40. Clase de aislamiento II.
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Local 1 / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:63

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.813 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

p [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/

737

451

937

0.612

20
70
50

585
174
390

396
131
175

713
208
626

0.677
0.751
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)

Plano útil:
UGR
LongiAltura:
0.850 m
Pared izq
17
Trama:
32 x 32 Puntos
Pared inferior
17
Zona marginal:
0.000 m
(CIE, SHR = 0.25.)
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 0.00%.

Tran
16
17

al eje de luminaria

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

6

Designación (Factor de corrección)
LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH (1.000)

<! (Luminaria) [lm]

<! (Lámparas) [lm]

P [W]

3709

3710

34.4

22260

206.4

Total: 22255

Total:

Valor de eficiencia energética: 12.35 W/m² = 1.68 W/m²/100 lx (Base: 16.71 m²)
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Local 1 / Lista de luminarias
6 Pieza

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH
N° de artículo: 6440650
Flujo luminoso (Luminaria): 3709 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3710 lm
Potencia de las luminarias: 34.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 55 85 97 100 100
Lámpara: 1 x 90 x NICHIA NFSL757G 840
(Factor de corrección 1.000).
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Local 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

22255 lm
206.4 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
565
173
737
417
168
585
1.73
172
174
223
157
380
240
156
396
223
157
380
240
156
396

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.612 (1:2)
Emin / Emax: 0.481 (1:2)

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/
20
70
50
50
50
50

/
37
39
61
63
61
63

UGR
LongiPared izq
17
Pared inferior
17
(CIE, SHR = 0.25.)

Tran
16
17

al eje de luminaria

Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 0.00%.
Valor de eficiencia energética: 12.35 W/m² = 1.68 W/m²/100 lx (Base: 16.71 m²)
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Local1/ Rendering (procesado) en 30

19

Local1/ Rendering (procesado) de colores falsos

o

62.50

125

187.50

250

312.50

375

437.50

500

lx
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Local 2 / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:65

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.813 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

p [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

509
401
110
229

129
145
50
61

860
615
171
741

0.253
0.361
0.454
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (12)

Plano útil:
Altura:
0.850 m
Trama:
64 x 64 Puntos
Zona marginal:
0.000 m
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 52.54%.
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

6

Designación (Factor de corrección)
LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH (1.000)

<! (Luminaria) [lm]

<! (Lámparas) [lm]

P [W]

3709

3710

34.4

22260

206.4

Total: 22255

Total:

Valor de eficiencia energética: 8.32 W/m² = 1.63 W/m²/100 lx (Base: 24.82 m²)

21

Local 2 / Lista de luminarias

6 Pieza

LAMP 6440650 PLAT G2 PRISMATIC
600X600MM NW WH
N° de artículo: 6440650
Flujo luminoso (Luminaria): 3709 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3710 lm
Potencia de las luminarias: 34.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 55 85 97 100 100
Lámpara: 1 x 90 x NICHIA NFSL757G 840
(Factor de corrección 1.000).

22

Local 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:

22255 lm
206.4 W
0.80
0.000 m

Superficie

Intensidades lumínicas medias
[lx]
total
directo
indirecto
401
107
509

Plano útil
Superficie de cálculo
1
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4
Pared 5
Pared 6
Pared 7
Pared 8
Pared 9
Pared 10
Pared 11
Pared 12

673

137

810

294
1.16
210
61
55
56
102
60
54
129
56
87
204
138

107
109
127
77
61
59
61
59
63
82
93
95
111
117

401
110
337
139
116
114
163
120
116
211
149
182
315
254

Grado de reflexión
[%]

Densidad lumínica media
[cd/m²]

/

/

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.253 (1:4)
Emin / Emax: 0.150 (1:7)
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 52.54%.
Valor de eficiencia energética: 8.32 W/m² = 1.63 W/m²/100 lx (Base: 24.82 m²)

Ficha técnica de producto

Local2/ Rendering (procesado) en 30

24

Ficha técnica de producto

Local 21 Rendering (procesado) de colores falsos

o

62.50

125

187.50

250

312.50

375

437.50

500

lx

25

Ficha técnica de producto

6440650 PLAT G2 PRISMATIC 600X600MM NW WH.
Descripción:
Luminaria de empotrar o suspender modelo PLAT G2 PRISMATIC 600X600MM NW WH., de la marca LAMP.
Fabricada en acero pintado en blanco mate y con difusor prismático de policarbonato. Modelo para LED MIDPOWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40.
Clase de aislamiento II.
Acabado: Blanco Tráfico Mate
Peso:

3.900 g

IEE :

A+

Instalación: Empotrado

Lámpara:
Tipología:

MID POWER NICHIA

ºK :

4000

Horas de vida led:

50000 L70 B20

IRC :

80

Potencia:

32W

MacAdam:

3

Características eléctricas:
Equipo :

Electrónico

Plum:

34W

Alimentación: 220-240V 50-60Hz

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

26

Ficha técnica de producto

Flujo de salida:

3.497 lm

UGR: 19

Eficacia:

102,9

lm/w

27

Ficha técnica de producto

Montaje

Cód. producto: Descripción:
6400520

PLAT G2 ACC. FRAME REC 600X600MM WH.

6400630

PLAT G2 ACC. FRAME SUR 600X600MM WH.

Suspensión

Cód. producto: Descripción:
6400623

PLAT G2 ACC. SUSP KIT

28

Ficha técnica de producto
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B- AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

30

Reforma de l’espai de vigilància a l’accés de l’ajuntament i zona de denúncies i construcció de la rampa
d’accés a minusvàlids. (inclou la construcció d'un accés provisional per a persones amb mobilitat reduïda)
Presupuesto
Código

Ud

C01

Resumen
RAMPA ACCÉS

0101

m2

0102

u

0103

u

0104

u

0105

kg

0106

u

0107

m2

Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càr
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte
execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas
d'esser necessàries.
Arrencada llumenera superf.,m.man.,càrr.man.
Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Enderroc de paret de tancament de maó calat de
15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual. Inclou medis auxiliars
necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport de runa
a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries.
Arrenc.,vidre s/fusteria m.man.,càrrega manual
Arrencada de vidre col∙locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Enderroc
de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució
de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser
necessàries.
Desmontatge armaris existents.
Desmontatge d'armaris existents i trasllat segons indicacions de l'Ajuntament.
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte
execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas
d'esser necessàries.
Dintell obertura porta
Suministre i col∙locació dintell d'acer S275JR segons UNE‐EN 10025‐2, per a
bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col∙locat a l'obra amb soldadura. Enderroc de paret de tancament
de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual. Inclou
medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i
transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries.
Desm. punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,m.man.,càrr.
Desmontatge puntual de tubs i accessoris d'instal∙lacins superficials, amb
mitjans manuals. Inclou recol∙locació a la paret enfront del nou armari.
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte
execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas
d'esser necessàries.
Envà pl.guix lam,estruc.senzilla N78mm, /400mm(48mm ),1xA(15mm)
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1
placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament.
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte
execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas
d'esser necessàries.

CanPres
1

PrPres
4.764,12

ImpPres
4.764,12

2,80

29,25

81,90

4,00

15,00

60,00

1,00

75,00

75,00

1,00

350,00

350,00

40,00

4,61

184,40

1,00

200,00

200,00

7,60

31,30

237,88

0108

u

0109

0110

0111

0112

1,00

2.225,00

2.225,00

m2

Rampa Accés DM
Suministre i col∙locació de rampa de DM de 19MM sobre estructura de fusta
de pi , amb tractament antixilòfags, inclou plans horitzontals, segons plànol.
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte
execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas
d'esser necessàries.
Pav.linòleum rotlle,23‐32‐41,g=2mm,col.adhesiu/sold.en cal.

22,20

25,88

574,54

m2

Paviment de linòleum en rotlle classe 23‐32‐41 segons UNE‐EN 548 i de gruix
de 2 mm, col∙locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent
amb cordó cel∙lular de diàmetre 4 mm, els plans inclinats seran Forbo serene
grey, o similar, i els plans verticals i horitzontals seran Forbo lava, o similar.
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte
execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas
d'esser necessàries.
Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

16,38

5,26

86,16

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat. Enderroc de paret de tancament de
maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual. Inclou
medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i
transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries.
Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

85,17

4,57

389,24

u

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat. Enderroc de paret de tancament de maó
calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual. Inclou medis
auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport
de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries.
Downlight,1làmp.fluorescent vert.18W,encast.=193x252mm,equip mag

4,00

75,00

300,00

1

4.764,12

4.764,12

1

3.312,29

3.312,29

1,00

297,73

297,73

Suministre i col3locació de llumenera decorativa tipus downlight, amb
portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpada fluorescent vertical de 18 W i 230 V
de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions d'encastament de
193 mm de diàmetre i 252 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de
protecció IP 20, equip magnètic i col∙locada encastada. Enderroc de paret de
tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la
partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser
necessàries.

C02
0201

ACTUACIONS PRÈVIES
ud

PROTECCIÓN ELEMENTO BIEN MUEBLE
Protección contra suciedad, polvo y escombro, durante los trabajos de
restauración, de elemento mueble, mediante su aislamiento del medio
agresivo, por formación de embolsado estanco con láminas de polietileno
transparente de 0,5 mm. de espesor, con solapes de 10‐15 cm. adheridos con
cinta adhesiva, y anclados al paramento en laterales y superior, mediante un
marco simple de tabla clavada sobre la fábrica. Medida la unidad ejecutada.

0202

ud

0203

ud

DESMONTADO PROTECCIÓN BIEN MUEBLE
Desmontado de protección de bienes muebles (retablo y ara), por formación
de embolsado estanco de polietileno transparente, y marco de tabla clavado
sobre la fábrica, con retirada de escombros, medios de seguridad, etc. carga y
descarga, no se considera transporte en concepto de amortización y posibles
reutilizaciones, incluso limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad
ejecutada.
DESMONT. ELEVADOR ELÉC.2 PARADAS

1,00

49,08

49,08

1,00

1.659,94

1.659,94

15,95

14,95

238,45

4,45

9,96

44,32

1,83

13,95

25,53

37,99

12,18

462,72

37,99

12,18

462,72

37,99

14,07

534,52

1

3.312,29

3.312,29

1

18.144,50

18.144,50

4,20

33,74

141,71

Desmontado de elevador eléctrico, 2 paradas, incluso guías, puertas y
maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de
albañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y
carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero.
0204

m2

0205

m2

0206

m2

0207

m2

0208

m2

LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO
Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera,
aluminio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente,
apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.
DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de
gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.

DEMOL.F.T.DESM.ESCAY.CON REC.
Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa
o material similar, por medios manuales, con recuperación y
aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a pie
de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

C03
0301

PALETERIA
m2

TRASDOS.AUTOPORT.E=72mm./600(13+13+46)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por
la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE‐PTP, UNE
102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
0302

ud

PUERTA ACERO JANSEN 90x210+55 i/VID.

2,00

3.645,86

7.291,72

3,99

914,69

3.649,61

Puerta de acceso JANSEN de 90x210 cm. formada por 1 hojas abatible para
acristalar y fijo de ventilación 55 cm., formada por cerco y bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en frío de 80x40x1,5 mm., junquillos
atornillados de 20x20x1,5 mm.,patillas para recibido a obra, herrajes de colgar
y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada y mecanizada en
taller para la integración de la cerradura electrónica del control de accesos y
ajuste en obra i/luna laminada de 6+6 mm. instalada (incluir recibido de
albañilería). El fabricante se deberá poner en contacto con el proveedor del
material del sistema del control de accesos, para su correcta instalación.
0303

m2

VENT. FIJA JANSEN ACERO INOX
Ventana Jansen fija mayor de 1 m2, perfil de acero inoxidable, goma central
de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral,
terminación en acero inoxidable, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de
colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6+6/14/5 bajo
emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con
p.p. de remates y medios auxiliares, s/ normas UNE‐EN‐ISO 10077‐1:2001,
UNE‐EN‐ISO 140‐3:1995, UNE‐EN‐ISO 85204:1979 y s/ CTE‐DB‐HS 3.

0304

m2

F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.O.
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado
de 60x60 cm., suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate
y accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE‐
RTP, medido deduciendo huecos.

37,99

17,62

669,38

0305

m2

P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y
plastecido.

176,05

8,09

1.424,23

176,05

8,09

1.424,23

57,00

72,27

4.119,39

0306

m2

PAV.LAMINADO ALTA PRESIÓN

0307

0308

0309

m2

m2

m2

Pavimento laminado flotante compuesto por lamas de 1196x196 mm. y 11
mm. de espesor (9 mm. de pavimento + 2 mm. de reductor acústico
Soundbloc), clase de uso 33 (UNE 13329) formado por un laminado de alta
presión (HPL), colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm. espesor,
como barrera de humedad) sobre superficie seca y nivelada, uniendo las
tablas mediante machihembrado sistema clic, con una carga electrostática de
1 kV (EN 1815) antiestático, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación.
REC. MORTE. RÁPIDO NIVELC. 1cm.
Recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base de
cemento de aplicación manual de secado, fraguado y endurecimiento rápido,
mezclado con un árido de granulometría máxima de 0,5 mm., aplicado para
un espesor de 10 mm., previa imprimación por dispersión con polímero
acrílico, medido en superficie realmente ejecutada.
V.LAMINAR SEG. STADIP 10+10+2,5
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos
vidrios de 10 mm. y uno de 2,5mm. de espesor unidos mediante láminas de
butiral de polivinilo incoloro de 0,38 mm., homologado como blindaje
transparente antibala con nivel de seguridad A‐00 según DBT‐2006, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE‐FVP.

CLIMALIT SILENCE 3+3/16/6 40dB

2,20

16,84

37,05

2,76

209,98

578,49

2,76

209,98

578,49

2,76

84,39

232,92

1

18.144,50

18.144,50

1

4.785,00

4.785,00

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm.,
formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm.
de espesor (3+3) y un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm. y cámara de aire
deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE‐FVP

C04

INSTAL∙LACIONS ELECTRICITAT I INFORMÀTICA

0401

ud

Lluminària PLAT G2 PRISMATIC 600x600 mm.
Lluminària d'encastar o suspendre model PLAT G2 PRISMATIC 600x600mm
NW WH., De la marca LAMP o similar.
Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat.
Model per LED MID‐POWER, temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. Classe d'aïllament II.
Equips complementaris: DRV 22‐45W 1050mA 220‐240V NR IND. PLAT G2
PRISM. 600X600MM NW

12,00

180,00

2.160,00

0402

ud

Llumenera d´emergència
Llumenera d´emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120
fins a 175 lúmens, de 2 h d´autonomia, com a màxim, muntada
superficialment a la paret

5,00

65,00

325,00

0403

PA

Retirada s'instal∙lació elèctrica existent en àmbit d'actuació
Retirada s'instal∙lació elèctrica existent en àmbit d'actuació

1,00

500,00

500,00

0404

PA

Instal.lació elèctrica interior del local

1,00

1.800,00

1.800,00

Instal.lació elèctrica interior del local compost per proteccions en quadre
general de distribució segons esquema unifilar, mecanismes d'accionament i
endolls encastats segons plànol, cablejat enfundat amb tub i instal.lat sobre
safata metàlica tipus Rejiban, Cables segons UNE 21123 (4) ó (5) i Tubs segons
UNE 50085‐1 i 50085‐2. Totalment acabada i posta en servei, Inclosa la
legalització.

C05
0501

INSTAL∙LACIONS CLIMATITZACIÓ I VENTIL.LACIÓ
PA

Modificació de la instal∙lació de climatització

1

4.785,00

4.785,00

1

2.860,00

2.860,00

1,00

2.860,00

2.860,00

1

2.860,00

2.860,00

1

3.902,27

3.902,27

8,05

147,56

1.187,27

1

1.187,27

1.187,27

Modificació de la instal∙lació de climatització d'acord amb les següents
actuacions: ‐Subministrament e instal∙lació de 1 ut fancoil de terra amb moble
marca Kaysun, model
MKH4‐V400, o similar, de 3,27 kw de pot. Frigorífica i 4,58 kw de pot.
Calorífica.
‐Subministrament e instal∙lació de 1 ut fancoil de terra amb moble marca
Kaysun, model
MKH4‐250, o similar, de 1,87 kw de pot. Frigorífica i 2,53 kw de pot. Calorífica.
‐Desmuntatge i trasllat de fancoil existent de terra, a nova ubicació a
determinar dins del
cos de guàrdia.
‐2 ut conjunts nous vàlvula de 3 vies de ¾” a rosca, inclou cos de vàlvula i
actuador.
‐2 ut termòstat Siemens model RDG 100 KN.
‐Vàlvules.
‐Conjunt tubs de distribució de PPR de diferents mides, inclou tots els
accessoris necessaris pel seu muntatge, incloses les conduccions de desguàs
de condensats dels fancoils del cos de guàrdia al desguàs del fancoil existent
al mateix espai.
‐Conjunt aïllament tubular de 25 mm de gruix segons RITE.
‐Connexió de desguassos amb PVC a xarxa existent.
‐Desmuntar fancoil vell i portar a la deixalleria.
‐Petit material.
‐Ma d´obra.

C06
0101

FUSTERIA DE FUSTA
m2

FTE.ARM/MAL.P.RECTO P/LACAR
Frente de armario empotrado, con hojas y maleteros con tablero plafón recto
tipo sandwich de 16 mm. para lacar incluso precerco de pino 70x35, galce o
cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas
exteriores moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm.,
tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar de
latón, de cierre por vaivén silencioso y tiradores de bola, montado y con p.p.
de medios auxiliares.

010002

u

ARMARIS ACCÉS RAMPA

1,00

2.715,00

2.715,00

1

3.902,27

3.902,27

Suministre i col∙locació aramris de 200cm d'alçada x 300 d'amplada x 30 de
fondària i de 200cm d'alçada x 0,80cm d'amplada de 40cm de fondària,
prestatges cada 50 cm i montants cada 50 cm, acabat en melamina color
antracita, sobre sòcol de DM de 67 cm. Enderroc de paret de tancament de
maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual. Inclou
medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i
transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries.

RESUM PRESSUPOST
Reforma de l’espai de vigilància a l’accés de l’ajuntament i zona de denúncies i construcció de la rampa d’accés a
minusvàlids. (inclou la construcció d'un accés provisional per a persones amb mobilitat reduïda)

Capitol
C01
C02
C03
C04
C05
C06

RESUM
Rampa d'accés
Actuacions previes
Paleteria
Instal∙lacions electricitat i informatica
Instal∙lacions climatització i ventilació
Fusteria de fusta

13% Despesses Generals
6% Benefici industrial

TOTAL EXECUXIÓ MATERIAL

4.764,12
3.312,29
18.144,50
4.785,00
2.860,00
3.902,27
37.768,18

4.909,86
2.266,09
SUMA D.G i B.I.
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE

7.175,95
44.944,13

12,61%
8,77%
48,04%
12,67%
7,57%
10,33%

PRESSUPOST TOTAL PROJECTE
1. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL OBRA
13,00% DESPESES GENERALS
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL

4.909,86
2.266,09

2. TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE ( IVA exclòs)
21% IVA

44.944,13
9.438,27

3. TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE ( IVA inclòs)

Emilio Perez Pastor
Col. 15.566

37.768,18

54.382,40

Josep Maria Vidal Caldés
Col. 20.547-8.
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ESTUDI BÀSIC DE SEGUR
RETAT I SSALUT A LES OBR
RES DE CO
ONSTRU
UCCIÓ
DADES DEE L'OBRA
Tipus d'obraa:
ALORADA DE REFORMA I REDISTRIBUCIÓ D'ESPAIS DE LA PORXADA EDIFICI RAVAL DE MONTSERRAT
MEMÒRIA V
(inclou
la construcció d'un accés provisional per a persones amb mobilitat reduïda)
Emplaçamen
nt:
RAVAL DE M
MONTSERRATT, 14
Superfície co
onstruïda:
Promotor: A
AJUNTAMENTT DE TERRASSSA
Arquitecte/ss autor/s del Projecte d'exxecució: EMILLIO PEREZ PA
ASTOR I JOSEP
P MARIA VIDA
AL CALDÉS
Tècnic redacctor de l'Estudi Bàsic de Se
eguretat i Sallut:
EMILIO PEREEZ PASTOR I JOSEP
J
MARIA
A VIDAL CALD
DÉS

DADES TÈÈCNIQUESS DE L'EMP
PLAÇAMEN
NT
Topografia:
Característiq
ques del terreeny: (resistèn
ncia, cohesió))
Condicions ffísiques i d'úss dels edificis de l'entorn:
Instal∙lacions de serveis públics:
p
(tant vistes com s oterrades)
Tipologia dee vials: (amplaada, nombre,, densitat de circulació i amplada de vo
oreres)

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la
consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o
totalment, comunicant‐ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots‐contractistes i
representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals",
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:











Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions
del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:












El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o
prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en
el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin substancialment menors
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la en
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de
prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:






Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i
protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin
riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria














Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Altres

Treballs previs







Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials




Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Enderrocs















Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
Altres

Ram de paleta















Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Revestiments i acabats













Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

Instal∙lacions













Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre‐esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))












Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ





Com a criteri general primaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col∙lectiva




Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors





















Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents
Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les
rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
Col∙locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Instal∙lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual










Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col∙lectiva, caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb
formació i capacitació suficient.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers







Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin accedir a la mateixa
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.

Emilio Perez Pastor
Col. 15.566

Josep Maria Vidal Caldés
Col. 20.547-8.

Notes:
© 1997 COL∙LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016)
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col∙legiats autoritzats del Col∙legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.
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