
 
   

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS DE SERVEIS 

SUPRAMUNICIPALS TITULARITAT DEL CONSELL 

COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 

Edificis situats al nucli municipal de Tremp 

‐ LLEIDA‐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enginyer: Germán Palacín Fornons 

Nº col 11460 

 

 

 

 
Página 1 de 179



 
  

 
 

 
C. Soldevila, 18 (Casa Sullà)   25620 TREMP     Tel. 973 65 01 87   consell@pallarsjussa.cat   http://www.pallarsjussa.cat 

ÍNDEX.‐                                               Pàgina 

 

DD  DADES GENERALS    4   

  DD1  IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE    4   

  DD2  AGENTS DEL PROJECTE    5   

  DD3  RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS    5   

MD  MEMORIA DESCRIPTIVA    6   

  MD1  INFORMACIÓ PRÉVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA    6   

  MD1.1  Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec    6   

  MD1.2  Marc Legal    7   

  MD2  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE    12   

  MD2.1  Descripció dels edificis    12   

    EPICENTRE ‐ Centre de Visitants del Pallars Jussà  (Museu de Tremp)     12   

    CASA SULLÀ – Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà    13   

    EDIFICI SANT JORDI – Administració   14   

    DEIXALLERIA ‐ Serveis Tècnics Consell Comarcal del Pallars Jussà   15   

    ABOCADOR – Dipòsit Controlat de Residus del Pallars Jussà    15   

  MD2.2  Descripció de l’obra i un cop realitzades les obres    16   

    Lot nº1 : Actuacions Nº1 – Nº2 – Nº3 – Nº4 – Nº5 ‐  Nº6 Obres    16   

    ACTUACIÓ Nº1 Rehabilitació Sala Auditori – Planta Baixa  – EPICENTRE    16   

    ACTUACIÓ  Nº2 de Rehabilitació del Lluernari ‐ EPICENTRE   18   

    ACTUACIÓ Nº3 Adequació i remodelació interior d’un despatx i una Sala d’oficines (Planta Primera) ‐  
CASA SULLÀ  

  19   

    ACTUACIÓ Nº4 Adequació i remodelació interior d’unes sales administratives (Planta Tercera) – CASA 
SULLÀ 

  21   

    ACTUACIÓ Nº5 Construcció d’un altell ‐ DEIXALLERIA   23   

    ACTUACIÓ Nº6 intervenció en l’execució i reforç de camins ‐ ABOCADOR   25   

    LOT Nº2: Actuació Nº7 – Nº8 – Nº9 INSTAL∙LACIONS   26   

    ACTUACIÓ Nº7 substitució de la carpinteria de fusta per unes d’alumini ‐ EDIFICI SANT JORDI     26   

    ACTUACIÓ Nº8  són dos  actuacions pel  tema  sistema  climatització PS‐1  i  el  sistema d’il∙luminació  ‐ 
EPICENTRE 

  27   

    ACTUACIÓ Nº9 modificar el sistema de control de la climatització existent de l’edifici – CASA SULLÀ    28   

  MD3  DESCRIPCIÓ DE LES PREVISIONS TÈCNIQUES DEL LOCAL    30   

  MD3.1  Descripció dels sistemes    30   

    ACTUACIÓ Nº1 ‐ EPICENTRE    30   

    ACTUACIÓ Nº2 ‐ EPICENTRE    31   

    ACTUACIÓ Nº3 – CASA SULLÀ    32   

    ACTUACIÓ Nº4 – CASA SULLÀ    33   

    ACTUACIÓ Nº5 – DEIXALLERIA    35   

    ACTUACIÓ Nº6 – ABOCADOR    36   

    ACTUACIÓ Nº7 – ED. SANT JORDI    37   

    ACTUACIÓ Nº8 ‐ EPICENTRE    37   

    ACTUACIÓ Nº9 – CASA SULLÀ    38   

  MD4  PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT    40   

  MD4.1  Classificació i zonificació del sòl que ocupa la instal∙lació segons el planejament urbanístic vigent.    40   

    EPICENTRE ‐ Actuació d’obres o instal∙lacions nº1 ‐ nº2 ‐ nº8     40   

    CASA SULLÀ ‐  Actuació d’obres o instal∙lacions nº3 – nº4 – Nº9      41   

    ED. SANT JORDI‐ Actuació d’obres o instal∙lacions nº7    43   

Página 2 de 179



 
  

 
 

 
C. Soldevila, 18 (Casa Sullà)   25620 TREMP     Tel. 973 65 01 87   consell@pallarsjussa.cat   http://www.pallarsjussa.cat 

    DEIXALLERIA ‐  Actuació d’obres o instal∙lacions nº5    44   

    ABOCADOR – Actuació d’obres o instal∙lacions nº6    46   

MN  JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA BÀSICA APLICABLE    47   

  MN1  Justificació del  compliment del decret 105/2008 de 14 de  febrer,  regulador dels enderrocs  i altres 
residus de la construcció i del compliment del decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’ aprova el programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya (progroc) 

  47   

  MN2        Justificació del compliment del CTE‐DB‐SUA, sobre Seguretat d’ Utilització i Accessibilitat    55   

  MN3        Justificació del compliment del CTE‐DB‐SI, sobre Seguretat en cas d’incendi i RSCIEI   59   

AM  AMIDAMENTS    65   

PR  PRESSUPOST RESUM    85   

DG  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA    88   

ANN  DOCUMENTS ANNEXES AL PROJECTE    126   

  ANN1  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT    127   

  ANN2  PLEC DE CONDICIONS    166   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 3 de 179



 
  

 
 

 
C. Soldevila, 18 (Casa Sullà)   25620 TREMP     Tel. 973 65 01 87   consell@pallarsjussa.cat   http://www.pallarsjussa.cat 

DD DADES GENERALS 

DD 1. Identificació i Objecte del Projecte 

 

 

 

Títol del Projecte:  Actuacions  en  equipaments  de  Serveis  Supramunicipals  Titularitat  del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà  

Objecte de l’encàrrec:  El present projecte pretén descriure les obres de reforma de varis edificis on 
es duran a terme en dos LOTS. 

‐ Lot nº1: Actuació d’OBRES  
‐ Lot nº2: Actuació d’INSTAL∙LACIONS  

per  tal  d’adequar‐lo  a  les  noves  necessitats  de  cada  edifici  i  zona  a 
rehabilitar. 

 

 
 

Emplaçaments:  
LOT nº1 

EPICENTRE  –  Centre  de  Visitants  del 
Pallars Jussà. (Museu de Tremp) 

Passeig del Vall, nº13 
25620 TREMP 

Referencia Cadastral: 6206201CG2760N0001KO 

CASA  SULLÀ  ‐  Seu  del  Consell  i  Arxiu 
Comarcal del Pallars Jussà. 

C/ Soldevila, nº18 
25620 TREMP 

Referencia Cadastral: 6206206CG2760N0001JO 

DEIXALLERIA  ‐  Serveis  Tècnics  Consell 
Comarcal Pallars Jussà 

Poligon Industrial LA COLOMINA 
de Tremp C/ Canadenca, s/n 
25620 TREMP 

Referencia Cadastral: 5707805CG2750N0001UT 

ABOCADOR  ‐  Dipòsit  Controlat  de 
Residus del Pallars Jussà  

Polígon Industrial 25 Parcela  
nº589 BANCADA 
25620 TREMP      Direcció C‐1311 

  Referencia Cadastral: 25295A02500589 

Emplaçaments:  
LOT nº2 

EDIFICI SANT JORDI – Administració   C/ Pau casals, nº14 
25620 TREMP 

Referencia Cadastral: 6305039CG2760N 
6305039CG2760N0002YP 

EPICENTRE  –  Centre  de  Visitants  del 
Pallars Jussà. (Museu de Tremp) 

Passeig del Vall, nº13 
25620 TREMP 

CASA  SULLÀ  ‐  Seu  del  Consell  i  Arxiu 
Comarcal del Pallars Jussà. 

C/ Soldevila, nº18 
25620 TREMP 

Referencia Cadastral: 6206206CG2760N0001JO 
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DD 2. Agents del Projecte 

Titular 

NIF 

  CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ (CCPJ)  

P7500014A 

Domicili social    C/ Soldevila nº18 CASA SULLÀ 

25620 TREMP 

email 

Tel. 

  consell@pallarsjussa.cat 

973 65 01 87 

 

DD 3. Relació de documents complementaris i projectes parcials 

Plec de Condicions:                                                     

                                               GERMÁN PALACÍN FORNONS 

                                          DNI: 43.719.840Z 

                                          Col∙legiat nº 11460 (COEIC) 

Estudi de Seguretat i Salut:                                                     

                                                GERMÁN PALACÍN FORNONS 

                                          DNI: 43.719.840Z 

                                          Col∙legiat nº 11460 (COEIC) 

Estudi de Gestió de Residus:                                                     

                                               GERMÁN PALACÍN FORNONS 

                                          DNI: 43.719.840Z 

                                          Col∙legiat nº 11460 (COEIC) 
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ACTUACIÓ Nº1

ACTUACIÓ Nº2

ACTUACIÓ Nº3

ACTUACIÓ Nº4

ACTUACIÓ Nº5 DEIXALLERIA

ACTUACIÓ Nº6 ABOCADOR

ACTUACIÓ Nº7 ED. SANT JORDI

ACTUACIÓ Nº8 EPICENTRE 

ACTUACIÓ Nº9 CASA SULLÀ

LOT Nº1 d'Obres

LOT Nº2 

d'Instal∙lacions

ESQUEMA D'ACTUACIONS DEL PROJECTE

EPICENTRE 

CASA SULLÀ

MD. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

MD 1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

 

MD 1.1. Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec 

Les obres  s’executaran  en  el municipi de  Tremp  a  la província de  Lleida  situat  en  el  centre de  la 

comarca del Pallars  Jussà,  la població  s’extensa a  la  zona del prepirineus  català, per a  l’oest de  la 

conca del riu  la Noguera Ribagorçana  i al est del riu Noguera Pallaresa. El nucli central del municipi 

esta situat sobre un petit turo dins de la conca del seu mateix nom, a 468 metres sobre el nivell del 

mar.  

Aquest projecte d’obres ve de  l’antecedent de  l’informe  i/o  licitació “Actuacions  Inversió en Edificis 

de  Serveis  Supramunicipals  Titualitat  del  Consell  Comarcal  del  Pallaras  Jussà  (CCPJ)”  presentat  i 

redactat del dia 15 de setembre de 2017 hi haven obtingut l’aprovació per tirar‐ho endavant.   

La reforma objecte d’aquest projecte preten descriure les obres de reforma de varis edificis i zones, 

on  es  duran  a  terme  i  es  separaran  per  dos  LOTS;  el  Lot  nº1:  Actuacions  d’Obres  i  el  Lot  nº2: 

Actuacions d’instal∙lacions.  
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MD 1.2  Marc Legal 

 

LEGISLACIÓ GENERAL 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          

Ley  38/1999  (BOE:  06/11/99),modificació:  Ley  52/2002,(BOE  31/12/02).  Modificada  pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD  314/2006,  de  17  de  març  de  2006  (BOE  28/03/2006)  modificat  per  RD  1371/2007  (BOE 
23/10/2007),  Orden  VIV  984/2009  (BOE  23/4/2009)  i  les  seves  correccions  d’errades  (BOE 
20/12/2007  i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi  tècnic de  l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat  i no discriminació a persones con discapacitat.  (BOE 11.03.10),  la Ley 8/2013  (BOE 
27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O  9/6/1971  (BOE:  17/6/71)  correcció  d’errors  (BOE:  6/7/71)  modificada  per  l’O.  14/6/71(BOE: 

24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  de  las  personas  con  discapacidad  para  el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de  l'11/5/2007). Desarrollo de    la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y 
no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                       

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 
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SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

 

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

 

SALUBRITAT 

 

 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries (DOGC 26/10/2012) 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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MARC JURÍDIC 

 

NORMATIVA MUNICIPAL 

 

ALTRE NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008 1 de febrer( BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 
de  residus  de  la  construcció  i  demolició,  i  el  cànon  sobre  la  deposició  controlada  dels  residus  de  la 
construcció 

D89/2010 26 juliol (DOGC6/07/2010 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002 de 8 de febrer ( BOE 16/3/2002) 

 

 

 

 

Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica. 

Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de 

junio, y se adaptan sus anexos.  

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tremp 

(Normes subsidiàries que actualment regeixen el planejament urbanístic de Tremp daten de l’any 1982) 

 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

CTE DB HE 2 Rendiment de les instal∙lacions Tèrmiques ( remet al RITE) 

RD 314/2006( BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d’errades ( BOE 08/11/2013) 

RITE Reglamento de instal∙lacions Térmicas en los edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/08/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 
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NORMATIVA ÀMBIT ESTATAL 

 

Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició (BOE núm. 160, del 06/07/2011) 

Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat. Títol II: 'de les competències de les administracions públiques', 

Capítol III: 'de les competències de les corporacions locals' (article 42) (BOE núm.102, del 29/04/1986). 

Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local.  Títol  II:  'El  Municipi',  Capítol  III: 

'Competències' (articles del 25 al 28) (BOE núm. 80, del 03/04/1985). 

Decret 2484/1967, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el text del Codi Alimentari Espanyol (BOE núm. 248, 

del 17/10/1967). 

 

NORMATIVA ÀMBIT AUTONÒMIC 

 

Llei 18/2009, de 22 d'octubre , de Salut Pública (DOGC núm. 5495, del 30/10/2009). 

Decret 20/2007, de 23 de gener  , pel qual es dicten normes específiques en matèria de  seguretat  i qualitat 

agroalimentària  per  als  petits  establiments  agroalimentaris  en  un  entorn  rural  (DOGC  núm.  4807,  del 

25/01/2007). 

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d´Ordenació Sanitària a Catalunya (DOGC núm. 1324, del 30/07/1990). 

Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Resten vigents els articles 8, 9, 10 i 11 que 

tracten de les autoritzacions i registres. (DOGC núm. 832, del 27/04/1987). 

Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris (DOGC núm. 347, del 22/07/1983). 

INSTRUCCIONS  

Instrucció 1/2016, de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball. Sobre l'acreditació de la 
disciplina de medicina del treball, el procediment de revocació de l'acreditació i d'altres aspectes referents als 
serveis de prevenció aliens i als mancomunats. 
  
Instrucció  5/2010  de  la Direcció General  de  Relacions  Laborals    .  Sobre  la  gestió  del  registre  de  delegats  i 
delegades de prevenció; 23 de desembre de 2010.  
 
Instrucció  3/2010  de  la  Direcció  General  de  Relacions  Laborals  .Sobre  la  sol∙licitud  d'anul∙lació  de  les 
comunicacions d'accidents de treball amb baixa i de les relacions d'accidents de treball sense baixa mèdica; 9 
de juliol de 2010.  
 
Circular 2/2010 de la Direcció General de Relacions Laborals  . Sobre els plans de treball amb risc per amiant en 
les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment; 23 de novembre de 2010. 
 
Instruccions  4/2010  de  la Direcció General  de  Relacions  Laborals    .  Referents  a  l'aplicació  del  Reial  decret 
396/2006,  de  31  de març,  sobre  l'amiant,  al  doblatge  de  cobertes  de  fibrociment,  a  l'execució  de  plans 
genèrics, a  la presa de mostres, a  la possibilitat de remetre's a plans aprovats anteriorment  i als treballadors 
autònoms; 15 de juliol de 2010.  
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Instrucció  1/2010  de  la Direcció General  de  Relacions  Laborals  i  de  la Direcció General  de  la  Inspecció  de 
Treball  . Sobre  la tramitació prèvia a  la revocació de  l'acreditació a entitats especialitzades per actuar com a 
serveis de prevenció i de les autoritzacions per desenvolupar activitats d'auditoria; 28 de juny de 2010.  
 
Instrucció 1/2009 de la Direcció General de Relacions Laborals sobre l'aplicació de les disposicions mínimes de 
seguretat i salut laboral per treballs amb amiant.  
 
Instruccions 1/2008 de  la Direcció General de Relacions Laborals  .Sobre el Llibre de  la subcontractació en el 
sector de la construcció, en supòsits particulars; 8 de febrer de 2008.  
 
Instrucció 2/2006 de  la Direcció General de Relacions Laborals  .Sobre  la gestió del Registre d'Empreses amb 
Risc d'Amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant; 22 de novembre de 2006. NOTA: cal tenir en compte, 
en  relació  amb  l’apartat  2.1.6  d’aquesta  Instrucció,  que  s’ha  ampliat  a  tres  dies  l’antelació mínima  de  la 
comunicació de la data d’inici dels treballs.  
 
Instrucció  1/2005  de  la Direcció General  de  Relacions  Laborals  .Sobre  l'abast  de  l'obligació  empresarial  de 
facilitar informació als representants dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals; 13 de gener 
de 2005.  
 

CRITERIS 

Llei 32/2006, de 18 d'octubre  . Llei reguladora de  la subcontractació al sector de  la construcció. Ministeri de 
Treball i Assumptes Socials, març‐abril de 2007.  
 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre . Aprovats per la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball 
el 31 de gener de 2001.  
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MD 2. Descripció del Projecte 

 

MD 2.1. Descripció de l’Edifici  

Els edificis on estan previstes les actuacions a millorar l’eficiència energètica són: 

EPICENTRE ‐ Centre de Visitants del Pallars Jussà (Museu de Tremp) 

Es tracta d’un edifici de planta romboïdal i aquest enllaça amb una antiga torre de defensa, aquesta 
de planta circular que es més antiga que l’edifici annex que té una antiguitat de 15 anys.  
L’edifici té una superfície en planta de 544m2, on esta distribuïda en planta soterrani, planta baixa i 3 
plantes pis. 
 
Entremig de la unió de les dues edificacions s’accedeix dins d’aquest Museu, a traves de dos accessos 
de vidre composat per unes portes dobles  i unes altres d’una fulla. L’edifici consta de planta baixa, 
planta soterrani, planta baixa  i 3 plantes pis amb un nucli central d’escales. Al fons s’hi troben unes 
escales de cargol i d’un ascensor on uneixen i comuniquen les 4 plantes. 
 
Des de la planta primera i segona, es pot accedir a la torre de defensa mitjançant unes passarel∙les. 
 
Aquest edifici es un punt neuràlgic de la informació turística de la comarca i l’espai on s’expliquen els 
valors del seu patrimoni cultural i natural. Ofereix una experiència atractiva d’oci cultural, mostra els 
atractius de la comarca i motiva als visitants a descobrir paisatges, llegat històric, recursos, productes 
i serveis.  

Es tracta d’un espai de visita  imprescindible per a qui vulgui conèixer el Pallars  Jussà, saber quines 
són les opcions per fer visites i activitats, i gaudir dels productes locals i de l’oferta turística. 

Disposa  de  diferents  espais  on  es  poden  conèixer  aquests  atractius. Usos  Previstos  i  espais 
museïtzats: 
 
A la planta soterrani: Sala de maquinaria, laboratori i aules.  
 
A  la  planta  baixa: Auditori,  Recepció  i Nou  espai museïtzat  (El  Pallars,  un museu  a  cel  obert). Es 
disposa  de  la  recepció.   Hi  una  sala  3D  que  té  com  a  objectiu  captar  l’atenció  del  visitant  i 
predisposar‐lo  a  conèixer  la  riquesa  i  diversitat  del  patrimoni  de  la  comarca.  En  aquesta mateixa 
planta hi ha també un auditori per a usos diversos. 

A  la  planta  primera: Nous  espais  museïtzats  (L’espectacle  de  la  natura,  Geologia  i  terra  de 
dinosaures).  Hi  ha  quatre  àmbits  interpretatius  referents  al  patrimoni  natural  i  paisatgístic  de  la 
comarca que porten  per nom “Geologia i terra de dinosaures” , “L'espectacle de la natura”,  “El cel 
fosc del Pallars” i "Els voltors en els espais protegits del Pallars Jussà" 

A la planta segona: Nous espais museïtzats (El pas de les‐cultures i Testimonis del Pallars). 
Hi ha quatre àmbits interpretatius referents al patrimoni cultural de la comarca que porten per nom 
“El pas de les cultures”, “Escolta una història”, “Històries del Pallars” i "Perseguits i Salvats".           

A la planta tercera: Arxiu 
I a la Torre de defensa: Nous espais museïtzats (El misteri de la nit i Escolta una historia) 
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Dins d’aquest  edifici  s’executaran  les  actuacions de  reforma nº1‐nº2 d’Obres  i  les  actuacions nº8 

d’Instal∙lacions. 

 

CASA SULLÀ – Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà   

En aquest edifici es on es  troben els  serveis principals del Consell  comarcal del Pallars  Jussà. Està 
situat al carrer Soldevila,18 de Tremp. Era una Casa Senyorial que havia estat propietat dels Barons 
de Sullà a l’actualitat hi ha l’arxiu comarcal del Pallars Jussà. La Casa Sullà és un edifici d’uns 1000m2 
distribuït en diverses plantes. Aquest edifici fou rehabilitat l’any 2005  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dins d’aquest edifici s’executaran les actuacions de reforma nº3 – nº4 d’obres i nº9 d’Instal∙lacions. 
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EDIFICI SANT JORDI ‐ Administració 

En  la  planta  pis  del  carrer  pau  casals,  nº14  se  situa  unes  oficines  del  Consell  Comarcal,  on 
s’intervindrà la reforma d’actuació nº7 d’Instal∙lacions. 

El Consell Comarcal disposa de  les competències de sales d’oficines, despatxos    i aules de formació 
pel centre d’autonomia personal. 

El local fa cantonada amb el carrer Sant Jordi i té forma en “L”.  
El perímetre del local té una longitud de 22,95m, un xamfrà de 4,00m i una amplada de 6,82m amb 
una profunditat de 17,90m. Té una superfície útil total de 273,00m² . 
L’alçada lliure del local es de 3,10m. 
El local no es troba a nivell de carrer té un desnivell de 70cm on es salva a traves de 4 graons, però 
disposa d’una plataforma elevadora per a l’accessibilitat a persones amb minusvàlida. 
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DEIXALLERIA ‐ Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà  

El  Consell  Comarcal  disposa  de  les  competències  en  recollida  de  residus  de  tota  la  comarca  i 
particularment també en la gestió dels punts blaus (recollida selectiva, ubicats a Tremp, La Pobla de 
segur e Isona). 

En  les  instal∙lacions d’aquesta deixalleria, es disposa d’un pati on s’estacionen els diferents vehicles 
destinats  a  la  recollida  selectiva  i  es  el  punt  de  concentració  dels  treballadors  adscrits  a  aquests 
servei.  L’edifici es d’una planta diàfana per habilitar‐la per emmagatzemar  la  recollida de  residus. 
Amb el projecte s’actuarà en la construcció d’un espai destinat a vestuaris i menjador per al personal 
d’aquest servei, doncs actualment no es disposa de cap espai habilitat a tal efecte. 

Dins d’aquest edifici s’executaran les actuacions de reforma nº5 d’obres. 

 

5.‐ ARRENJAMENT DE CAMINS INTERIORS A DIPOSIT CONTROLAT 

GERMAN 

 

 

 

 

 

ABOCADOR – Dipòsit Controlat de Residus del Pallars Jussà 

El Centre de Gestió de Residus de Tremp, format per l'abocador de Fígols i la planta de compostatge, 

esta situat al nucli de Fígols al polígon industrial nº16 Paratge els capbloncs, Parc. 372, al municipi de 

Tremp, i gestionat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, és l'encarregat de gestionar els residus de 

les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça  i la Vall d’Aran i dóna servei a uns 

35.000 habitants. Per al Consell l'educació dels consumidors és un dels punts més importants dins de 

la gestió dels residus. 

 

 

 

 

 

 

 

Ens  els  entorns  del  centre  s’hi  accedeix  per  uns  camins  que  cal  reforçar  o  replanar  de  formigó 

(pavimentar) aquesta execució serà a l’actuació nº6 d’Obres. 
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MD 2.2. Descripció de les obres i un cop realitzades les obres 

LOT Nº1: Actuacions Nº1 – Nº2‐ Nº3 – Nº4 – Nº5 d’OBRES 
 
ACTUACIÓ Nº1 Rehabilitació Sala Auditori (Planta Baixa) ‐ EPICENTRE  
 
L’actuació nº1 se situa en la planta baixa d’aquest edifici, just entran a mà esquerra del hall principal 

del museu es troba la sala d’auditori. 

Aquest espai es destina a diferents actes no tan sols organitzats per el Consell Comarcal, sinó també 

per  entitats  de  la  comarca  i  empreses,  que  utilitza  en  aquestes  instal∙lacions  per  a  dur  a  terme: 

Conferencies, actes de formació, actes de divulgació científica, etc. 

Actualment  l’espai no  reuneix  les  condicions adequades de  sonorització e  il∙luminació a  la vegada 

que  no  es  permet  la  connexió  de  sistemes  informàtics  per  a  realitzar  projeccions,  connexions 

remotes, etc. 

En quan a les obres de reforma interior de l’actuació de la sala d’auditori, es necessita un recinte com 

a sala tècnica de control de comandaments de so annexa a  la sala; aquest recinte tècnic de control 

s’ubica  just  abans  de  l’accés  de  la  sala  amb  la  particularitat  de  que  la  separació  de  l’envà  ha  de 

disposar d’una obertura (finestra) perquè en tot moment es poguí observar tot el que es fa dins de la 

sala per controla el bon funcionament tècnic de la sala.   

Es  pretén  l’adequació  i modernització  de  les  instal∙lacions  necessàries  per  a  poder  dur  a  terme 

aquest tipus d’activitats encaminades a la dinamització de l’activitat econòmica de la comarca. 

Els treballs de reforma consisteixen en: 

‐ Enderroc d’envans de l’actual distribució 

‐ Desmuntar el cel ras que inclou les instal∙lacions existents  

‐ Arrencada de tubs i accessoris d’instal∙lacions elèctriques. 

‐ Retirada de carpinteria actual per la substitució de la nova. 

‐ Col∙locar porta corredissa amb guia oculta a la sala de control. Dim. 0,90x2,10m 

‐ Col∙locar mampara modular mixta (1/5 panell cec + 2/5 vidre + 2/5 panell cec) 

‐ Aïllament acústic en extradossat autoportant de plaques  

‐ Cel ras acústic  

‐ Substitució d’il∙luminació existent per la nova de leds encastats. 

‐ Instal∙lació d’amplificador, mesclador de micro, reproductor, altaveus encastats. 

 

Veure plànol d’actuació nº1 

DGU 1.1.‐ Planol de situació i emplaçament 
DGA 1.2.‐ Planta Sala Auditori actual 
DGA 1.3.‐ Planta Sala auditori reforma  
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PLANTA BAIXA

117,97 m²

1,91 m²

119,88 m²

135,45 m²

120,06 m²

EDIFICIO EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)

QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS ACTUAL 

Dependencies     sup     m²

SALA AUDITORI

SALA MAQUINARIA

SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIÓ Nº1:

SUPERFICIE DE REFORMA ACTUACIÓ Nº1 :

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ACTUAL

PLANTA BAIXA

111,68 m²

ENTRADA SALA AUDITORI 3,09 m²

SALA TECNICA CONTROL 3,38

1,91 m²

120,06 m²

EDIFICIO EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)

QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS REFORMA

Dependencies     sup     m²

SALA AUDITORI

SALA MAQUINARIA

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL REFORMA

Aquesta  Sala  d’Auditori  un  cop  realitzades  les  obres  reunirà  les  condicions  adequades  de  la 

funcionalitat  en  el  camp  de  la  sonorització,  il∙luminació  i  informatització;  al  disposar  d’una  sala 

tecnica de control on la persona especialista que controla el sistema informatic, els amplificadors de 

so o tecnologia per a la sala en tot moment veu el dins de la sala permeten la realització del control 

de projeccions, connexions remotes, etc. Per aportar una millora de modernització i tecnologica de la 

Sala Auditori. 

 

A  continuació  s’aporta  taula  de  superfícies  útils  de  les  dependències  i  la  superfície  construïda  i 

reforma de l’actuació nº1 en la que figura en el plànol DGA 1.2 Sala Auditori Actual 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les superficies utils per dependencies de  l’activitat un cop realitzades  les obres de reforma son  les 

que s’adjunten en el quadre seguent: 
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67,56 m²

COBERTA D'UNIÓ ENTRE EDIFICI I TORRE 23,96 m²

91,52 m²

91,52 m²

91,52 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIÓ Nº2:

SUPERFICIE DE REFORMA ACTUACIÓ Nº2 :

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ACTUAL

EDIFICIO EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)

QUADRE DE SUPERFICIE ÚTIL ACTUAL 

Dependencies     sup     m²

CLARABOIA ACTUAL

ACTUACIÓ Nº2 Rehabilitació del Lluernari ‐ EPICENTRE  

El  hall  central  de  l’edifici  disposa  d’un  lluernari  de  grans  dimensions  que  presenta  un  estat  de 

deteriorament molt important. També es reparara o es substituirà part de la coberta de vidre entre 

l’edifici i la torre.   

Es  pretén  no  solament  la  seva  substitució  per  tal  d’evitar  les  filtracions  d’aigua,  sinó  també  la 

reducció del mateix per tal de millorar l’aïllament tèrmic del edifici i minorar el consum energètic.  

La  forma que  té  actualment  és  irregular  tipus  “ronboida”  i  és  col∙locaria una  claraboia de menor 

dimensions.  (veure  imatge).  El  primer  pas  seria  desmuntar  l’actual  en  vidriat.  Instal∙lar  un  perfils 

metàl∙lics tipus  UPN 160, i posteriorment es col∙locaria un nou lluernari de vidre amb càmera d’aire. 

Els treballs de reforma consisteixen en: 

‐ Desmuntatge  de  claraboia  existent,  recuperació  de  ferrixes  per  a  la  seva  reutilització  o 

restauració. 

‐ Col∙locació de perfil UPN 160 soldats i anclats a parets existents de l’edifici 

‐ Col∙locació de vidre amb doble Camara 

‐ Col∙locació de panell Sandwich. Dim. 1m ampla. 

‐ Recobriment de xapa de zinc. 

‐ Repàs de pintura  

‐ Reparació o substitució de vidres de la coberta d’unió entre edifici i torre. 

 
El nou lluernari remodelat un cop realitzades les obres reunirà les condicions adequades per que no 

tingui  filtracions  d’aigua  com  ara,  es  rehabilitarà  a  consciencià  per  aïllar‐ho millor  a més  a més 

aportarà un nou disseny. 

 
A continuació s’aporta taula de superfícies útils de la claraboia i la superfície construïda i reforma de 

l’actuació nº2 en la que figura en el plànol DGA 3.3 Planta Coberta Reforma 
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44,52 m²

11,52 m²

11,52 m²

COBERTA D'UNIÓ ENTRE EDIFICI I TORRE 23,96 m²

91,52 m²

CLARABOIA OBERTURA FINAL ‐ REFORMA

CLARABOIA ZONA OPACA 1

CLARABOIA ZONA OPACA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL REFORMA

EDIFICIO EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)

QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS REFORMA

Dependencies      sup     m²

Les superficies utils de la claraboia un cop realitzades les obres de reforma son les que s’adjunten en 

el quadre seguent:  

 

 

 

 

 
 

Veure plànol d’actuació nº2 

 
DGU 3.1.‐ Planol de situació i emplaçament 
DGA 3.2.‐ Planta Coberta Actual 
DGA 3.3.‐ Planta Coberta Reforma 
DGA 3.4.‐ Planta estructura S1 – coberta 
DGA 3.5.‐ Planta estructura S2 – coberta 
DGA 3.6.‐ Seccions 1 
DGA 3.7.‐ Seccions 2 

 
 
ACTUACIÓ Nº3 Adequació i Remodelació interior d’un despatx i una Sala d’oficines (Planta Primera) ‐ 
CASA SULLÀ  
 
Remodelació  interior  i  adequació  d'una  zona  de  la  planta  primera  de  l’edifici  de  Casa  Sullà. 

Actualment es disposa d’una sala allargada  i sense divisions  interiors de 33,91m2.   Aquest espai es 

pretén reformar per tal d’ubicar un despatx independent i una sala per ubicar‐hi entre 6 i 7 persones. 

La separació es realitzaria a traves d’ una mampara modular i un fix de vidre.  El despatx 2 habilitat 

tindrà una superficie de 7,38m2 i la sala d’oficines amb una superficie de 26,53m2. 

Es contempla una reforma  integral de  les  instal∙lacions per  tal de configurar 7  llocs de  treball amb 

tota la funcionalitat requerida. 

 

Els treballs de reforma consisteixen en: 

‐ Enderroc d’envans de la distribució antiga. 

‐ Desmuntatge del cel ras existent que inclou instal∙lacions. 

‐ Col∙locació de mampara modular mixta (1/5 panell cec + 2/5 vidre + 2/5 panell cec) 

‐ Desmuntatge  de  porta  doble  actual  per  la  substitució  i  col∙locació  de  porta  corredissa  de 

vidre. 

‐ Distribució elèctrica del circuit de cablejat, mecanismes basics, plaques d’endolls. 

‐ Pintar paraments verticals com horitzontals 
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6,09 m²

SALA OFICINA 33,91 m²

40,00 m²

40,00 m²

40,00 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ACTUAL

EDIFICI CASA SULLÀ ‐ SEU CONSELL COMARCAL 

QUADRE DE SUPERFICIE ÚTIL ACTUAL 

Dependencies     sup     m²

DESPATX Nº 1

SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIÓ Nº3:

SUPERFICIE DE REFORMA ACTUACIÓ Nº3 :

6,09 m²

7,38 m²

26,53 m²

40,00 m²TOTAL SUPERFICIE ÚTIL REFORMA

DESPATX Nº 2

SALA OFICINA

EDIFICI CASA SULLÀ ‐ SEU CONSELL COMARCAL 

QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS REFORMA

Dependencies     sup     m²

DESPATX Nº 1

Aquest Despatx nº2 i la Sala d’oficines un cop realitzades les obres reunirà les condicions adequades 

de  la funcionalitat dinamica entre els dos ambits més obert per proporsionar  il∙luminació natural el 

despatx tindrà un parament de vidre  i  l’envà que separa el despatx  i  la sala també disposarà d’una 

obertura que permetra vinculació visual entre els dos ambits i la il∙luminació natural que entri de la 

façana. Les proporsions de les dependencies s’adequaran per a treballar hi la gent destinada a cada 

espai amb  la distribució de mobiliari adequat, pel que  fa a  la sala es composa per 4  taules unides 

col∙locades al mig i el llarg de la sala i dos taules més contraposades una de l’altre i ubicades tocant a 

façana on hi ha les finestres.  

L’altre millora es d’acces a  la sala d’oficines en quan a substituir  la porta doble de 1,40m que obria 

cap a dins la sala, per una porta corredissa vista de la mateixa dimensió.         

 

A  continuació  s’aporta  taula  de  superfícies  útils  de  les  dependències  i  la  superfície  construïda  i 

reforma de  l’actuació nº3 en  la que  figura en el plànol DGA 3.2 Planta primera Distribució Actual 

Oficina – despatx 1  

 

 

 

 

 

 

 

Les  superficies  utils  de  les  dependencies  un  cop  realitzades  les  obres  de  reforma  son  les  que 

s’adjunten en el quadre seguent: 

 

 

 

 

 

Veure plànol d’actuació nº3 

DGU 3.1.‐ Planol de situació i emplaçament 
DGA 3.2.‐ Planta Primera Distribució Actual Oficina – despatx 1 
DGA 3.3.‐ Planta Primera Distribució Final Oficina – despatx 1 i 2 
DGA 3.4.‐ Planta Primera: Seccions S1‐S2‐S3  
 

 

Página 20 de 179



 
  

 
 

 
C. Soldevila, 18 (Casa Sullà)   25620 TREMP     Tel. 973 65 01 87   consell@pallarsjussa.cat   http://www.pallarsjussa.cat 

ACTUACIÓ  Nº4  Adequació  i  Remodelació  interior  d’unes  sales  administratives  (Planta  Tercera)  – 
CASA SULLÀ 

Remodelació i adequació interior de dos zones de la planta tercera de l’edifici Casa Sullà. La primera 
remodelació són les tres grans sales administratives diàfanes que donen a façana principal del carrer. 
Aquestes es composen per la sala nº1 de 20,07m2, la sala nº2 de 30,34m2, la sala nº3 de 34,73m2 i 
un passadís.  
 
Aquestes  remodelacions  serà  la distribució que es dividirà  les 3  sales en 6  sales o despatxos més 
petits  on  compositivament  s’executaran  dos  grans  àmbits  administratius  separats  per  envans  de 
mampara modular mixta amb vidre fix a la part del mig per obtenir llum natural del carrer. 
 
En el primer àmbit es disposen dues  sales administratives amb dos  llocs de  treball adaptades per 
atendre  al  públic.  En  un  altre  àmbit  es  preveu  la  adequació  d’una  sala  administració  per  a  5  
treballadors  procurant  el  distanciament  interpersonal  de  seguretat  entre  treballadors  del  1,5m 
segons restriccions anti covid vigents. 
 
D’altre banda també adequarem al fons de la planta al costat de les escales, enlloc de la zona diafana 
de magatzem  que  disposa  a  l’actualitat  de  92,91m2  de  superficie;  per  adaptar  una  nova  sala  per 
administració nº4  (zona àmbit 3) apta per a 6 persones amb una superficie de 28,34m2, deixant el 
restant no objecte d’actuació amb una superficie de 57,67m2. 
 
Caldrà preveure en totes les instal∙lacions adequar‐les a la nova configuració funcional de cada espai. 
 

Els treballs de reforma consisteixen en: 

‐ Enderroc d’envans de la distribució antiga. 

‐ Desmuntatge del cel ras existent que inclou instal∙lacions. 

‐ Arrenca tubs i accessoris d’instal∙lacions elèctrica. 

‐ Col∙locació de mampara modular mixta (1/5 panell cec + 2/5 vidre + 2/5 panell cec). 

‐ Desmuntar porta doble i col∙locar 4ud. portes de fusta de melamina. 

‐ Muntatge de cel ras reticular per plaques de guix. 

‐ Distribució elèctrica del circuit de cablejat, mecanismes basics, plaques d’endolls. 

‐ Pintar paraments verticals com horitzontals. 
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20,07 m²

SALA 2 30,34 m²

SALA 3 34,73 m²

MAGATZEM 92,91 m²

178,05 m²

EDIFICI CASA SULLÀ ‐ SEU CONSELL COMARCAL 

QUADRE DE SUPERFICIE ÚTIL ACTUAL 

PLANTA TERCERA

Dependencies     sup     m²

SALA 1

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ACTUAL

12,68 m²

11,53 m²

26,53 m²

12,20 m²

14,24 m²

13,89 m²

28,34 m²

NO OBJECTE D'ACTUACIÓ 57,67 m²

PASSADIS 6,50 m²

183,58 m²

PLANTA TERCERA  

EDIFICI CASA SULLÀ ‐ SEU CONSELL COMARCAL 

QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS REFORMA

SALA ADMINISTRACIÓ 2

SALA ADMINISTRACIÓ 3

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL REFORMA

Dependencies     sup     m²

DESPATX Nº 1

DESPATX Nº 2

SALA ADMINISTRACIÓ 1

DESPATX Nº 3

SALA ADMINISTRACIÓ 4

A  continuació  s’aporta  taula  de  superfícies  útils  de  les  dependències  i  la  superfície  construïda  i 
reforma de  l’actuació nº4 en  la que  figura en el plànol DGA 4.2.‐ Planta Tercera Distribució actual 
Sales 1‐2‐3 i DGA 4.3.‐ Planta Tercera Distribució actual Magatzem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les  superficies  utils  de  les  dependencies  un  cop  realitzades  les  obres  de  reforma  son  les  que 

s’adjunten en el quadre seguent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veure plànol d’actuació nº4 

DGU 4.1.‐ Planol de situació i emplaçament 
DGA 4.2.‐ Planta Tercera Distribució actual Sales 1‐2‐3  
DGA 4.3.‐ Planta Tercera Distribució actual Magatzem 
DGA 4.4.‐ Planta tercera Distribució final I 
DGA 4.5.‐ Planta tercera Distribució final II 
DGA 4.6.‐ Seccions Final II 
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ACTUACIÓ Nº5 Construcció d’un altell ‐ DEIXALLERIA  
 
Construcció d’un altell com a complement dels vestuaris existents que es troben just a  l’entrada de 
planta baixa de la nau de Serveis Tècnics de Deixalleria. 
 
Per comunicar les dues plantes, es col∙locara una escala metal∙lica amb perfil “u” i s’allargarà el forjat 
del passadis de planta baixa a tocar de la façana per tal d’ampliar l’espai de dalt.  
 
Aquest  forjat  serà  col∙laborant  amb  llosa mixta  de  10cm  de  cantell  amb  xapa  col∙laborant  d’acer 
galvanitzat i una capa de formigó armat HA‐25/B/20/IIa. 
 
L’espai a reformar en planta altell disposarà d’una superficie de 35,11m2 on es separarà per a fer dos 
usos; aquestes dependencies se separarant amb un envà de pladur hidrofug per tal de separar la Sala 
Office del de vestuari pel que fa a les parets exteriors de l’altell seran a base de bloc de formigó de 
20cm per a revestir a l’interior. 
 
La Sala Office disposarà d’una  superficie de 20,95m2 amb el mobiliari adequat de  taules per a  fer 
l’àpat o el descans dels  treballadors,  s’instal∙laran dues maquines expenadores, armaris  taquilles  i 
una zona d’encimera amb aiguera,  i acontinuació un vestuari amb una superficie  total de 11,66m2 
disposant  d’un  espai  per  a  vestir‐se  amb  taquilles  i  bancs  a  més  d’un  lavabo,  d’un  recinte 
independent per a dutxa i una cambra higiènica.  
 
A  façana  interior  de  la  nau  es  formaran  dues  finestres  una  a  la  sala  office  de  dimensions  de 
2,00x1,00m  i una altre a  vestuaris de dimensions  similars a  la de planta baixa, on  s’alinearan per 
seguir una estètica.  
 
 
Els treballs de reforma consisteixen en: 

‐ Formació d’un forjat col∙laborant 

‐ Col∙locació d’una escala metàl∙lica amb barana 

‐ Formació de parets de bloc de formigó a revestir a l’interior 

‐ Revestiment de rajola a parament vertical tipus de valencià acabat llis de 20x20cm 

‐ Paviment interior de rajola de gres porcellànic 

‐ Col∙locació de 4uds. De portes interiors de fusta de dimensions 70x200cm 

‐ Formació d’obertures per a posterior col∙locació de finestres d’alumini 

Finestra de  la  sala d’office  té una obertura de 2,00x1,00m  i  l’obertura de  vestuaris  es de 

0,60cm. 

‐ Instal∙lació complerta de fontaneria  

‐ Instal∙lació de lavabo porcelanic esmaltat, recolzat sobre taulell. 

‐ Instal∙lació d’inodor de porcellana esmaltada 

‐ Instal∙lació d’aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo 

‐ Instal∙lació de plat de dutxa acrilica  

‐ Instal∙lació de lavabo porcelanic per a la zona de sala office. 
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4,78 m²

1,50 m²

20,95 m²

11,66 m²

38,89 m²

43,53 m²

43,53 m²

EDIFICI SERVEIS TÈCNICS DEIXALLERIA CONSELL COMARCAL 

QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS REFORMA

Dependencies     sup     m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIÓ Nº5:

SUPERFICIE DE REFORMA ACTUACIÓ Nº5 :

PLANTA ALTELL

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL REFORMA

ENTRADA PP

SALA OFFICE

ESCALES

VESTUARIS

‐ Col∙locació de maquines expenedores de vending 

‐ Col∙locació de mobiliari (taules, armari, taquilles, bancs) 

‐ Col∙locar encimera i pica a la zona de Office. 

 

A  continuació  s’aporta  taula  de  superfícies  útils  de  les  dependències  i  la  superfície  construïda  i 

reforma de l’actuació nº 5 en la que figura en el plànol DGA 5.3.‐ Deixalleria Consell Comarcal Planta 

Baixa i Altell Reforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veure plànol d’actuació nº5:  

DGU 5.1.‐ Planol de situació i emplaçament 
DGA 5.2.‐ Deixalleria Consell Comarcal Planta Baixa i Secció actual 
DGA 5.3.‐ Deixalleria Consell Comarcal Planta Baixa i Altell Reforma 
DGA 5.4.‐ Deixalleria Consell Comarcal Secció S1‐1’ / S2‐2’ / Alçat façana int. 
DGA 5.5.‐ Deixalleria Consell Comarcal Planta Baixa i Altell inst. Aigua 
DGA 5.6.‐ Planta Altell: Instal∙lació elèctrica 
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ACTUACIÓ Nº6 Intervenció en l’Execució i Reforç de camins ‐ ABOCADOR  
 
L’actuació  consisteix en desbrossar, neteja  i executar un  reforç de 3 camins que es dirigeixen a  la 
zona  dels  terrenys  implantats  del  dipòsit  controlat  de  residus  (abocador)  i  de  la  Planta  de 
compostatge del municipi de Tremp. 
Aquestes intervencions la primera és el  camí d’accés al Vas del dipòsit controlat: Reposició de 55 km 
de camí  formigonat que cal  refer  ja que es  troba en mal estat  i  cal enderrocar,  formació de nova 
Caixa de 20 cm de tot‐u artificial i nou paviment de formigó armat 15 cm. 
 
La  segona  intervenció  és  la  del  Camí  d’accés  a  la  bassa  de  lixiviats:  hi  ha  un  tram  de  camí  no 
formigonat que complica l’accés de les cubes a la bassa, es tracta de pavimentar un tram de 22 ml de 
camí 5 ample amb 15 cm de formigó armat.  
 
La tercera intervenció es el Camí d’accés a la Planta de compostatge: On en un tram el més proper a 
la  planta  de  compostatge  amb  força  flonjalls  que  cal  sanejar  i  pavimentar  amb  15  cm  d  formigó 
armat (15 ml x 6 ample) 
 
 
Els treballs per executar consisteixen en: 

 
‐ Neteja i esbrossat del terreny 

‐ Tall i enderroc de paviment deteriorat de profunditat 55cm 

‐ Transportar les terres per a reutlitzar en obra. 

‐ Reblert en extradós d’elements de  fonamentació amb  subbase  tot‐u artificial amb mitjans 

manuals, estès i compactació al 95% 

‐ Reposició de de paviment de formigó 

 
Veure plànol d’actuació nº6:  

DGU 6.1.‐ Planol de situació i emplaçament 
DGA 6.2.‐ Execució i Reforç de camins 
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Dependencies Dimensions

F1 ‐ F2 1,20x1,00m 5,52 m²

F3 1,15x1,00m 2,65 m²

F4‐F5‐F7‐F8 1,40x1,00m 12,88 m²

F6 2,5x2,30m 5,75 m²

26,80 m²

26,80 m²

26,80 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ACTUAL

SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIÓ Nº7:

SUPERFICIE DE REFORMA ACTUACIÓ Nº7 :

EDIFICI SANT JORDI

QUADRE DE SUPERFICIE ÚTIL ACTUAL ‐ REFORMA

PLANTA BAIXA

    sup     m²

LOT Nº2: Actuació Nº7 – Nº8 – Nº9 d’INSTAL∙LACIONS  
 
ACTUACIÓ Nº7 Substitució de la Carpinteria de Fusta per unes d’Alumini ‐ EDIFICI SANT JORDI  
 
L’actuació nº7 consisteix en substituir  les 8 carpinteries exteriors que actualment son de  fusta per 
unes de fusteria d’alumini tipus Stilo 50 RPT, amb obertura practicable i rotura de pont termic, junta 
oberta  amb  junta  central  a  més  tindrà  diferents  posicions  d’obertura:  practicable  i  obertura 
oscil∙lobatent amb vidres de 12,5 a 44mm i de diferents dimensions. 
 
Aquestes són situades entre les dues façanes que disposa la planta pis de les oficines de competencia 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà, a la façana del carrer Pau Casals si troben 5 finestres de dues 
de la mateixa dimensions de 1,20mx1,00m, una de 1,15mx1,00m i dues de 1,40mx1,00m; i pel que fa 
al xanfrà se situa una finestra doble de 2,5m d’amplada i en la façana del carrer Sant Jordi hi trobem 
dues  finestres més  de  1,40mx1,00m.  En  totes  elles  es  composen  per  un  fix  superior  i  un  altre 
d’inferior.  
 
 
Treballs a intervenir en aquesta actuació són: 
 

‐ Retirada de les 8 finestres actuals 

‐ Retirar maquina exterior  aire  a  condicionat existent  situat  a una  finestra de  façana  carrer 

Sant Jordi. 

‐ Transport de runa al punt de residus 

‐ Col∙locació de finestres d’alumini serie Stilo 50 RPT “ALUGOM”   

 
A  continuació  s’aporta  taula  de  superfícies  útils  de  les  dependències  i  la  superfície  construïda  i 
reforma de  l’actuació nº 7 en  la que figura en el plànol DGA 7.2.‐ Planta Baixa Carpinteria – Actual 
final 
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Aquesta actuació nº7 un cop realitzades les obres aportarà tan una millora energetica com acustica 
interior de les oficines a més de disminuir el consum energetic de calor i fred. 
 
Veure Plànols d’actuació nº7 
 
DGU 7.1.‐ Planol de situació i emplaçament 
DGA 7.2.‐ Planta Baixa Carpinteria – Actual final 
 
 
ACTUACIÓ  Nº8  Dos  Actuacions:  1r  Sistema  Climatització  (Planta  Soterrani  ‐1)  i  2n  Sistema 
d’Il∙luminació (Totes les plantes) ‐ EPICENTRE  

Les dues actuacions se situen al mateix edifici Epicentre (Museu de Tremp).   

La primera actuació nº8 se situa dins la planta soterrani ‐1 on es contempla la instal∙lació del sistema 

de  clima  ha  quedat  absolet,  deficient  i  s’hauria  de  substituir  el  termostat  analogic  existent  i  la 

instal∙lació d’un sistema de control de temperatures centralizat.  

Actualment es disposa de diferents   termòstats analògics que presenten una capacitat de regulació 

de la temperatura molt deficient que impedeix un funcionament progressiu dels equips de generació 

de  clima  (bomba  de  calor  de  l’edifici).  Amb  l’execució  d’aquests  treballs,  es  podrà  optimitzar  la 

regulació de fred i calor i es reduira el consum energètic que contempla a l’actualitat. 

I  l’altre actuació es tracta de substituir  la  il∙luminació existent halògena en totes  les plantes que té 

l’edifici per una  il∙luminació tipus  led. Aquesta aportació redueix entre un 80% o 90% en el consum 

energètic, respecte les llums halògenes.  

Les  actuacions  aporta  grans  avantatges  per  una  banda  la  vida  útil  del  led  s’estima  una  vida 

aproximada de 15.000 hores  i a més a més són  llums que no desprenen ni produeixen calor per  la 

qual cosa s’aconsegueix també una reducció en el consum energetic vinculada a la refrigeració. 
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 Els treballs per executar consisteixen en: 

‐ Substitució  i  instal∙lació  del  sistema  de  control  de  temperatures  de  calefacció  i  aire  a 

condicionat centralitzat. Dos termòstats per planta  

‐ Instal∙lar tubs armaflex Chek Silver + lamina alumini 

‐ Reparar fuita de gas refrigerant 

‐ Substitució de la il∙luminació halògena per canviar per llums led 

Veure Plànols d’actuació nº8 

DGU 8.1.‐ Planol de situació i emplaçament 
DGA 8.2.‐ Planta Soterrani Intal∙lació de climatització  
DGA 8.3.‐ Planta Baixa Instal∙lació electrica 
DGA 8.4.‐ Planta Primera Instal∙lació electrica 
DGA 8.5.‐ Planta Segona Instal∙lació electrica 
DGA 8.6.‐ Planta Tercera Instal∙lació electrica 
 
ACTUACIÓ Nº9 Modificar el Sistema de Control de Climatització – CASA SULLÀ 
 
 
L’Actuació té com objectiu  la de modificar  la  instal∙lació climatització de  la Sala de Plens de  la Casa 

Sullà; per una versió tipus SCADA per optimitzar els sistemes de control i gestió remots aprofitant la 

xarxa d’infraestructura de Xarxa Multiserveis (Basat en Fibra Òptica), aquest Sistema SCADA és una 

eina per tractar totes les dades disponibles de consum, temperatures, hores de funcionament, etc.. a 

traves  d’una  pantalla  de  comandament  de  gestió,  de  anàlisis  de  tendències,  de  informes  i  de 

qualitats de dades.. Aquest sistema suposa un avanç tecnològic  i una reducció de consum amb una 

major  precisió  en  quan  a  controlar  amb  mes  precisió  la  temperatura  de  cada  espai  de  forma 

independent i eficient. 
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Els treballs de reforma consisteixen en: 

‐ Instal∙lació tubs helicoïdals insonoritzats, tuberes d’impulsió. 

‐ Inclou treballs d’obra civil necessaris 

‐ Modificació instal∙lació elèctrica, pintura de paraments verticals i horitzontals afectats per la 

instal∙lació. 

‐ Part proporcional de peces especials, modificacions mecàniques, elèctriques, electròniques 

en equips de producció, tot completament acabat i en funcionament.  

‐ Software per manteniment i supervisió del funcionament de la instal∙lació (Scada) 

‐ Producció Webserver Sauter EY‐AS524F001 (1uds) 

‐ Comunicador Sauter EY‐CM721F010 (1uds) 

‐ Convertidor RS232/RS485 (1uds) 

‐ Sonda Temperatura canya 100mm ½” Sauter (2uds) 

‐ Programació (1uds) 

‐ Instal∙lar un armari metàl∙lic i circuit del cablejat (1uds) 

‐ Instal∙lar al Despatx 4uds. termòstats digitals TX150 220v Modbus RS232 

‐ Instal∙lar a la Biblioteca 2uds termòstats digitals TX150 220v Modbus RS232, més 2uds caixes 

relès esclaus 

‐ Instal∙lar a la planta segona 3 uds termòstats digitals TX150 220v Modbus RS232 

‐ Instal∙lar a la planta primera 3 uds termòstats digitals TX150 220v Modbus RS232 

‐ Instal∙lar a la planta baixa 3 uds termòstats digitals TX150 220v Modbus RS232 

‐ Instal∙lar a  la planta soterrani  ‐1 dins Magatzem 1 ud termòstat digital TX150 220v Modbus 

RS232  i dins Aula 1 ud  termòstat digital TX150 220v Modbus RS232  i  instal∙lar  també 2uds 

Sonda temperatura i humitat. 

 

Aquesta  actuació  nº9  un  cop  realitzades  les  obres  aportarà  una millora  energetica  a  l’interior  de 
l’edifici a més de disminuir el consum energetic de calor  i  fred que es podrà controlar amb aquest 
sistema monitoritzat  de  control  on  envia  l’informació  recollida  a  un  ordinador  accedint  al mòdul 
Scada  i ens permetrà no només monitoritzar els principals pràmetres del sistema sinó modificar‐los 
(horaris, consignes de calefacció, consignes de ventilació, etc..). El confort en temperatures de l’aire, 
hores de desconfort: serà útil per avaluar el correcte funcionament dels sistemes de climatització en 
les hores on tenim ocupació en la zona estudiada. Humitat relativa 
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MD 3. Descripció de les previsions tècniques del local 

 

MD 3.1. Descripció dels sistemes 

Per  tal  de  donar  compliment  al  programa  funcional  de  l’activitat,  dels  varis  locals  o  edificis  que 

intervenim disposarà de les següents característiques tècniques segons el seu apartat corresponent. 

 
ACTUACIÓ Nº1 ‐ EPICENTRE 
 

a) Sistema estructural 

En l’Actuació d’obres nº1 que consten per rehabilitar la Sala d’Auditori de la planta baixa del Centre 

de Visitants del Pallars  Jussà  ‐  Edifici  Epicentre  (Museu de  Tremp) no  s’intervindrà  en  cap  cas  en 

l’estructura de l’edifici. 

b) Sistema envolvent 

Es mantindran els forats existent a la façana principal. No s’intervé en la façana exterior.  

c) Sistema de compartimentació 

Es desmuntaran  les divisòries existents de  la sala de maquinaria  i de  l’accés de  la Sala Auditori, per 

executar de nou 3 espais. Aquests espais són formats per una distribució d’accés, una sala tècnica de 

control per una persona i de nou la distribució de sala de maquinaria on se separant per divisòries de 

mampares modulars  i entre elles  la que separa  la sala d’auditori  i  la sala tècnica de control serà de 

panell modular mixta  combinat  amb  vidre  per  obtenir  una  visualització  entre  espais  pel  seu  bon 

funcionament.   

Pel que fa a les parets de la Sala d’Auditori es pintarà amb pintura plàstica. 

La  compartimentació horitzontal es desmuntarà el  cel  ras actual de  tota  la  Sala d’auditori o  zona 

d’actuació nº1 per a realitza amb cel ras acústic amb plaques de guix laminat i aïllament acústic.  

d) Sistema d’acabats 

No s’actuarà amb el paviment de  la zona d’actuació nº1.   Tan sols es pintarà  la resta de superfícies 

verticals i horitzontals del local amb pintura plàstica, de color blanc. 

Es desmuntarà la porta existent de fusta de l’accés a la sala per la substituir‐la a més de dues portes 

per la sala tècnica de control i de la sala de maquinaria.    

S’ instal∙larà tot el mobiliari i maquinaria segons les necessitats de l’activitat. 
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e) Sistema d’instal∙lacions 

Instal∙lació elèctrica.‐ Es realitzarà integrament tota l’ instal∙lació d’il∙luminació de la Sala de l’Auditori 

amb  lluminària  encastada  quadrada  al  sostre  tipus  Led.  Complirà  l’  establert  al  REBT  vigent,  i 

alimentarà l’ enllumenat, maquinaria i aparells varis del local.  

Instal∙lació telecomunicacions.‐ En aquesta actuació nº1 es disposarà  d’instal∙lació informàtica. 

 
ACTUACIÓ Nº2 ‐ EPICENTRE 
 

a) Sistema estructural 

En l’Actuació d’obres nº2 que consta per rehabilitar el lluernari o claraboia del Centre de Visitants del 

Pallars Jussà ‐ Edifici Epicentre (Museu de Tremp), no es toca  l’estructura, sinó que es modifica per 

reduir les seves dimensions per la millora tèrmica de l’edifici.   

b) Sistema envolvent 

Es manté el mateix  forat  irregular que  té el mateix  lluernari de  forma  ronboida però  tapant amb 

panell Sanwich i xapa de zinc per dalt, fen així la zona del vidre més reduït.   

c) Sistema de compartimentació 

En aquesta actuació no li es d’aplicació. 

d) Sistema d’acabats 

Tal  com  es  pot  comprovar  en  els  plànols  adjunts,  s’utilitzarà  dos  bigues  d’UPN  160  paral∙leles  i 

soldades per  formar una  forma rectangular al  lluernari. Dos tubs estructurals quadrats col∙locats al 

mig de les dues bigues soldades i la col∙locació a dos aigües de tubs estructurals per tal de subjectar 

el vidre amb doble càmera en una de les pendents  i emplafonar amb panell Sandwich + aïllament de 

llana  de  roca  els  laterals  verticals  (tapes)  i  els  costats  triangulars  que  depreciem  per  la  seva 

composició nova també aniran emplafonats de panell Sandwich + aïllament de llana de roca. I l’altre 

pendent contraria a la de vidre si col∙locarà xapa de zinc. 

e) 5.‐ Sistema d’Instal∙lacions 

En aquesta actuació no li es d’aplicació. 
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ACTUACIÓ Nº3 – CASA SULLÀ 
 

a) Sistema estructural 

En l’Actuació d’obres nº3 que consta per reformar l’interior d’una zona d’oficines en planta primera 

de  l’edifici  Casa  Sullà  –  Seu  del  Consell  i  arxiu  Comarcal  del  Pallars  Jussà,  no  es  toca  en  cap  cas 

l’estructura de l’edifici. 

a) Sistema envolvent 

Es mantindran els forats existent a la façana principal. No s’actuarà al respecte. 

b) Sistema de compartimentació  

Es desmuntarà mitja paret i porta d’accés de la Sala. 

La reforma consistirà en modificar l’espai o sala d’oficines que disposava de 33m2 de superfície, per 

executà la partició de dos espais un per a despatx i l’altre una sala administrativa per a utilització de 

6 a 7 persones.  

La compartimentació vertical divisòria entre espais es realitzarà amb un envà de mampara modular 

mixta  (1/5 panell  cec + 2/5  vidre + 2/5 panell  cec) per  tal de  tenir una  visualització entre espais. 

S’instal∙larà com a tancament del despatx un vidre templat de 10mm de gruix, enlloc de la paret que 

desmuntem.  Igual que la porta d’accés d’eix vertical al despatx també s’instal∙larà una porta de vidre 

amb tirador, pletina i subjecció d’acer inoxidable.  

Es desmuntarà la porta doble de fusta existent de dimensions 1,40x2,10m per a substituir‐la per una 

porta corredissa de vidre templat amb guia vista per fora la sala, per tal d’afavorir més espai dins la 

sala administrativa. 

La compartimentació horitzontal es desmuntarà el cel ras existent de  la sala actual per a muntar el 

cel ras nou a base de plaques de guix col∙locades sobre entramat vist. 

c) Sistema d’acabats 

No  es  realitzarà  cap  intervenció  en  el  paviment  de  la  sala.  La  resta  de  paraments  verticals  en  el 

perímetre  interior es pintarà  la  totalitat de  la  superfície amb pintura plàstica a  l’aigua, de  color a 

definir per  la propietat dins  la carta Ral. Per últim es realitzaran treballs varis d’acabat, decoració  i 

instal∙lació  de mobiliari  necessari  d’oficina  i  accessoris  propis  de  l’activitat  (col∙locació  de  taules, 

cadires,  box,  estanteries,  calaixos  per  a  arxius...)  respectant  els  caixons  d’obra  sortints  de  les 

maquines de climatització existents de la sala.   

d) Sistema d’Instal∙lacions 

Instal∙lació d’aigua.‐ No es realitzarà cap intervenció en instal∙lació d’aigua. 
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Instal∙lació  elèctrica.‐  Es  realitzarà  a  l’arrencada  de  tubs  i  accessoris  elèctrics  existents  per  a  la 

substitució de la nova distribució de la xarxa elèctrica, per a individualitzar els dos espais d’oficina en 

quan  a  la  composició  de  quadre  general,  circuits  interiors  per  als  llums  i  circuits  per  a  presa  de 

corrent i mecanismes de gama bàsica.  Complirà l’ establert al REBT vigent, i alimentarà l’enllumenat, 

maquinaria i aparells varis de la sala administrativa i despatx. 

Instal∙lació de ventilació.‐ No existirà ventilació forçada;  la sala administrativa  i el despatx reformat 

donen a façana principal i obtenen ventilació natural i claror a traves de les obertures de façana. 

 

ACTUACIÓ Nº4 – CASA SULLÀ 

a) Sistema estructural 

En  l’Actuació d’obres nº4 que consta per reformar  l’interior d’una zona d’oficines en planta tercera 

de  l’edifici  Casa  Sullà  –  Seu  del  Consell  i  arxiu  Comarcal  del  Pallars  Jussà,  no  es  toca  en  cap  cas 

l’estructura de l’edifici. 

b) Sistema envolvent 

Es mantindran els forats existent a la façana principal. No s’actuarà al respecte. 

c) Sistema de compartimentació  

Per a la rehabilitació i adequació interior d’una part de la planta tercera de l’edifici, on actualment hi 

ha  tres grans  sales administratives diàfanes,  consistirà en desmuntar  la  compartimentació  vertical 

que  divideix  aquests  espais  per  obtenir  dos  àmbits  administratius  separats  entre  ells  per  uns 

paraments verticals d’envans de cartró guix i altres per paraments de mampara modular mixta (1/5 

panell cec + 2/5 vidre + 2/5 panell cec) per tal de tenir una visualització entre espais. 

Al primer àmbit es composa per una sala administrativa i dos despatxos per on s’entra als despatxos 

per dins la sala. 

La compartimentació vertical que es realitzarà per separar els dos àmbits serà a base de parament de 

cartró  guix.  El  segon  àmbit  es  formaran  dos  sales  administratives  i  en  una  d’elles  s’accedirà  al 

despatx nº3. 

Es  mantindrà  igualment  l’espai  del  passadís  distribuïdor  actual  per  on  s’accedeix  a  les  sales 

d’administratives. 

La compartimentació horitzontal es desmuntarà el cel ras existent de  la sala actual per a muntar el 

cel ras nou a base de plaques de guix col∙locades sobre entramat vist. 
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Es desmuntarà una porta doble de fusta existent de dimensions 1,20x2,10m i es col∙locaran 4 portes 

de  fusta a base de  tauler aglomerat acabat de melamina, aquesta per  ser  instal∙lada a mampares 

modulars. 

Al fons de  la planta tercera també es compartimentarà  l’espai de magatzem actual per distribuir‐la 

en una altre sala administrativa nº4; aquestes divisions es realitzaran a base d’envans de cartró guix. 

d) Sistema d’acabats 

No  es  realitzarà  cap  intervenció  en  el  paviment  de  la  sala.  La  resta  de  paraments  verticals  en  el 

perímetre  interior es pintarà  la  totalitat de  la  superfície amb pintura plàstica a  l’aigua, de  color a 

definir per  la propietat dins  la carta Ral. Per últim es realitzaran treballs varis d’acabat, decoració  i 

instal∙lació  de mobiliari  necessari  d’oficina  i  accessoris  propis  de  l’activitat  (col∙locació  de  taules, 

cadires,  box,  estanteries,  calaixos  per  a  arxius...)  respectant  els  caixons  d’obra  sortints  de  les 

maquines de climatització existents de la sala.   

e) Sistema d’Instal∙lacions 

Instal∙lació d’aigua.‐ No es realitzarà cap intervenció en instal∙lació d’aigua. 

Instal∙lació  elèctrica.‐  Es  realitzarà  a  l’arrencada  de  tubs  i  accessoris  elèctrics  existents  per  a  la 

substitució de la nova distribució de la xarxa elèctrica, per a individualitzar els dos àmbits d’oficina i 

de  les sales de reunions del  fons de  la planta, en quan a  la composició de quadre general, circuits 

interiors per als  llums  i  circuits per a presa de  corrent  i mecanismes de gama bàsica.   Complirà  l’ 

establert  al  REBT  vigent,  i  alimentarà  l’enllumenat,  maquinaria  i  aparells  varis  de  les  sales 

administratives, despatxos i sales reunions. 

Instal∙lació de ventilació.‐ No existirà ventilació forçada, són espais que donen a façana principal en 

quan als àmbits administratius i aquests obtenen ventilació natural per façana i pel que fa a les sales 

de  reunions  que  donen  a  façana  posterior  de  l’edifici  obtenen  ventilació  i  claror  natural  a  traves 

d’ella. 
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ACTUACIÓ Nº5 ‐ DEIXALLERIA 
 

a) Sistema estructural 

El  projecte  de  reforma  considera  que  l’actuació  nº5  se  situa  dins  l’edifici  del  serveis  tècnics  – 

Deixalleria del Consell Comarcal del Pallars Jussà per la construcció d’un altell on consta per executar  

el forjat superior tipus col∙laborant a sobre la dependència de vestuaris existents de dins la nau de la 

deixalleria per tal de construir una nova planta altell com a sala office i uns nous vestuaris més, tal i 

com s’ha especificat el apartat MD 2.2” Descripció de les obres i un cop realitzades les obres”. Per tal 

d’accedir a la planta altell s’instal∙larà una escala metàl∙lica de 15 graons per salvar l’alçada de 3,00m 

al nivell superior.  

b) Sistema envolvent 

No es tocaran les obertures existent de les façanes de la nau industrial. No s’actuarà al respecte sinó 

que s’intervindrà quan s’executi  la nova planta altell en  realitzar‐se dues obertures que donaran a 

l’interior de la nau; aquestes obertures seguiran la composició lineal de les finestres de planta baixa, 

però una d’elles serà de dimensions més grans la que es col∙locarà a la sala office;  per tal d’obtenir 

més claror i visualització al interior de la nau.   

c) Sistema de compartimentació  

S’executarà el perímetre de la paret estructural de la planta altell a base de bloc de formigó de 20cm 

de gruix per a  revestir. Pel que  fa a  la compartimentació vertical que  separa els vestuaris  i  la  sala 

office serà a base d’envà de plaques de guix laminat. Les parets divisòries es revestiran amb rajola a 

tota altura. 

d) Sistema d’acabats 

Pel  que  fa  al  paviment  de  planta  altell  es  col∙locarà  una  rajola  de  gres  porcellànic  premsat  polit 

antilliscant a tota la seva superfície. 

La  compartimentació  horitzontal  es  realitzarà  en  instal∙lar  un  cel  ras  de  planta  altell  a  base  de 

plaques  de  guix  col∙locades  sobre  entramat  vist.  Per  últim  es  realitzaran  treballs  varis  d’acabat, 

decoració i instal∙lació de mobiliari necessari de vestuaris i per la sala office (col∙locació de taquilles, 

banquetes, armaris, taules i maquines expenedores de “vending”). 

e) Sistema d’Instal∙lacions 

Instal∙lació d’aigua.‐ Es  realitzarà  la  instal∙lació d’aigua complerta aigua  freda  i calenta de  la planta 

altell, segons plànol adjunt. No s’ha d’instal∙lar cap escalfador, ja que en planta baixa ja disposava per 

abastir  del  servei  d’aigua  calenta  als  vestuaris  existents  i  tan  sols  serà  reconduir  els  baixants 

necessaris per a connectar l’escalfador amb el sistema d’aigua calenta de planta altell.  

 

S’instal∙laran tots els elements sanitaris necessaris pel vestuari i la sala office. 
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Instal∙lació  de  sanejament.‐  Es  connectaran  les  petites  evacuacions  de  la  zona  de  vestuaris  i 

desaigües  de  la  pica  de  la  sala  office  a  un  conducte  que  estarà  connectat  a  la  xarxa  general  de 

sanejament.  

Instal∙lació ventilació.‐ La ventilació de la nau industrial complirà l´establert al RITE vigent; pel que fa 

als vestuaris i sala office de la planta altell es ventilarà naturalment a traves de les finestres interiors 

que disposarà. 

Aparells sanitaris: 

S’  instal∙laran  els  aparells  sanitaris,  aixetes,  dutxes,  mecanismes  i  accessoris  necessaris  pel  seu 

funcionament. Les aixetes disposaran de temporitzador per assegurar el consum d’ aigua eficient. 

Instal∙lació elèctrica.‐ Es  realitzarà  la  instal∙lació de  la nova distribució de  la xarxa elèctrica, segons 

plànol adjunt.   Complirà  l’ establert al REBT vigent,  i alimentarà  l’enllumenat, maquinaria  i aparells 

varis de la sala Office.   

 

ACTUACIÓ Nº6 ‐ ABOCADOR  
 

a) Sistema estructural 

El projecte de  reforma  considera que  l’actuació nº6 es  tracta de desbrossar, neteja  i executar un 

reforç  de  3  camins  malmesos  que  es  dirigeixen  a  la  zona  dels  terrenys  implantats  del  dipòsit 

controlats de residus. 

Aquesta intervenció no li aplica el sistema estructural sinó es obra civil. 

b) Obra civil 

Hi ha 3 intervencions en aquesta actuació nº6. 

‐ Reposició de 55km de camí formigonat que cal refer, primer de tot enderrocar amb excavadora per 

després forma de nou  la caixa de 20cm de tot‐u artificial  i acabat de 15cm de paviment de formigó 

armat. 

‐ Un tram no formigonat en el camí d’accés a la a la bassa de lixiviats que es tracta de pavimentar 22 

m amb 5m d’ampla i emplenar 15cm de formigonat armat. 

‐ Un tram amb força flonjalls que cal sanejar en el camí d’accés a la planta de compostatge on també 

s’haurà de pavimentar en emplenar amb formigó armat uns 15 cm. 
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 ACTUACIÓ Nº7 – EDIFICI SANT JORDI 

 

a) Sistema estructural 

En  l’Actuació d’obres nº7 que consta per substituir  la carpinteria de  fusta actual de  les oficines en 

planta primera de l’edifici Sant Jordi, per la col∙locació de carpinteria d’alumini, no es toca en cap cas 

l’estructura de l’edifici. 

b)  Sistema envolvent 

Es conservaran les mateixes obertures i dimensionat de la carpinteria exterior de la façana. 

c)  Sistema de compartimentació  

No li a aplica aquest punt. 

d)  Sistema d’acabats 

Es col∙locarà finestres d’alumini, sèrie Stilo 50 RPT “Alugom” de diferents tipologies, en acabat lacat 

de color blanc, segons plànol adjunt.   

 

ACTUACIÓ Nº8 ‐ EPICENTRE 

 

a) Sistema estructural 

En  l’Actuació d’instal∙lacions nº8  consta de dos  intervencions dins  l’edifici Centre  de Visitants del 

Pallars Jussà (Museu de Tremp) que en cap cas es toca l’estructura de l’edifici. Es tracta de substituir 

sistema  de  climatització  de  la  planta  soterrani  ‐1  i  en  totes  les  plantes  substitució  del  termòstat 

analògic i també el sistema d’il∙luminació.  

b) Sistema envolvent 

En aquest punt no li aplica. 

c) Sistema de compartimentació  

No li a aplica aquest punt. 

d)  Sistema d’acabats 

No li a aplica aquest punt. 

e) Sistema d’Instal∙lacions 

Instal∙lació climatització.‐ Substitució  i  instal∙lació del sistema de control de  temperatures  i horaris, 

de la calefacció i aire a condicionat centralitzat i a distancia amb sistema Sauter en totes les plantes 

de  l’edifici.   Subministrar gas refrigerant  i passar tub armaflex Chek Silver +  lamina alumini. Segons 

plànol adjunt. 
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Instal∙lació elèctrica.‐   

Subministra  i  instal∙lació encastada de  lluminària quadrada al sostre, de xapa d’acer, de color blanc 

acabat mate, no regulable, sèrie Modular System 60x60 M4. En totes les plantes de l’edifici.  

Complirà l’ establert al REBT vigent, i alimentarà l’enllumenat. 

 

ACTUACIÓ Nº9 – CASA SULLÀ 

 

a) Sistema estructural 

En l’Actuació d’instal∙lacions nº9 situada dins l’edifici de la Seu del Consell i arxiu Comarcal del Pallars 

Jussà) en cap cas es tocar  l’estructura de  l’edifici, tan sols es una  intervenció  interior per  la millora 

tecnològica en eficiència energètica de l’edifici. 

b)  Sistema envolvent 

En aquest punt no li aplica. 

c) Sistema de compartimentació  

No li a aplica aquest punt. 

d)  Sistema d’Instal∙lacions 

Sistema informàtic ‐ climatització.‐ Substitució del sistema de control de la climatització existent per 

una versió tipus SCADA.   

El sistema SCADA és una eina d’ automatització i control remot utilizada en els procesos productius 

que poden controlar, supervisar, recopilar dades, analitzar dades de consum, temperatures, hores de 

funcionament mitjançant  una  aplicació  informàtica  a  traves  d’una  pantalla  de  comandament  de 

gestió. La seva principal funció és la d’avaluar les dades amb el propòsit de subsanar possibles errors. 

Agrupa  varies  aplicacions  informàtiques  instal∙lades  en  un  ordinador  denominat Máster  o MTU, 

destinat  al  control  automàtic d’ una  activitat productiva  a distancia que  està  interconectada  amb 

altres  instruments  anomenant  de  camps  com  són  els  autòmats  programables  (PLC)  i  les  unitats 

terminals remotes (RTU). 
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Componen d’ un sistema SCADA 

‐ HMI: 
‐ Sistema de supervisió o MTU 
‐ Unitats Terminals Remotes (RTU) 
‐ PLC 
‐ Xarxa o sistema de comunicació 
‐ Sensors 
‐ Actuador 
 
Diagrama Basic Sistema SCADA 
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MD 4. Planejament urbanístic Vigent 

 

MD  4.1.  Classificació  i  zonificació  del  sòl  que  ocupa  la  instal∙lació  segons  el  planejament 

urbanístic vigent.  

 

EPICENTRE 

Actuació d’obres o instal∙lacions nº1 ‐ nº2 ‐ nº8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Extret del Planejament Urbanístic de l’Ajuntament de Tremp (RPUC‐ Mapa planejament de Catalunya) 

 

Segons les Normes Subsidiàries del Planejament del municipi de Tremp; l’actuació d’obres nº1 nº2 ‐ 

nº8  situat  al  Passeig  del  Vall,  nº13  es  troba  dins  la  zona  o  clau  4,  Codi  Ajuntament:  E3  Sistema 

d’Equipaments  socioculturals,  administratius,  sanitaris.  Codi  MUC:  SE  Sistemes  d’Equipaments. 

Classificació: Codi Ajuntament: SU Sòl Urbà, Codi MUC: SUC Sòl Urbà 
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Figura 2: Extret del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tremp 

 

No es modifiquen els paràmetres urbanístics amb cap de les 4 actuacions de la reforma (nº1 ‐ nº 2‐nº 

8 ), donat que es tracte de varies reformes però són a l’ interior sense alterar la edificabilitat existent. 

 

CASA SULLÀ  
Actuació d’obres o instal∙lacions nº3 – nº4 – nº9  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Extret del Planejament Urbanístic de l’Ajuntament de Tremp (RPUC‐ Mapa planejament de Catalunya) 
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Segons les Normes Subsidiàries del Planejament del municipi de Tremp; l’actuació d’obres nº3 – nº4 i 

nº9  situat  al  carrer  Soldevila,  nº18  es  troba  dins  la  zona  o  clau  4,  Codi  Ajuntament:  E3  Sistema 

d’Equipaments  socioculturals,  administratius,  sanitaris.  Codi  MUC:  SE  Sistemes  d’Equipaments. 

Classificació: Codi Ajuntament: SU Sòl Urbà, Codi MUC: SUC Sòl Urbà 

Aquests Sistema urbanístic d’equipaments comunitaris compren els centres públics, els equipaments 

de caràcter religiós, cultural, esportiu, sanitari assistencial, de serveis tècnics i de transport i els altres 

equipaments que siguin d’interès públic o d’interès social. 

Classificat  com  a  E3:  Equipament  sociocultural,  administratiu,  assistencial  i  religiosos.  Tenen 

categoria  independent  ja  que  són  tipus  d’equipament  que  permet  la  reutilització  d’edificis 

tradicionals,  és  l’únic  tipus d’equipament permès  en  els  edificis qualificats  d’equipament del  casc 

urbà i formen part del catàleg de Béns Culturals d’interès Local. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Extret del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tremp 
 

No es modifiquen els paràmetres urbanístics amb cap de les 2 actuacions de la reforma (nº3 ‐ nº 4 i 

nº9),  donat  que  es  tracte  de  varies  reformes  a  l’interior  de  la  planta  primera  i  la  planta  tercera 

aquestes sense alterar la edificabilitat existent. 
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EDIFICI SANT JORDI  

Actuació d’obres o instal∙lacions nº7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons les Normes Subsidiàries del Planejament del municipi de Tremp; l’actuació d’obres nº7 situat 

al carrer Pau Casals, nº14 es  troba dins  la zona o clau 2a, Codi Ajuntament: Edificació plurifamiliar 

entre mitgeres:  alineada  a  vial  (200m2).  Codi MUC: R2 Residencial, Urbà  tradicional.  Classificació: 

Codi Ajuntament: SU Sòl Urbà, Codi MUC: SUC Sòl Urbà 

 

No es modifica els paràmetres urbanístics en  l’actuació de  la reforma nº7, encara que es tracte de 

reforma exterior en quan a  la  substitució de  la carpinteria existent no altera  la modificació de  les 

obertures de l’edifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Extret del Planejament Urbanístic de l’Ajuntament de Tremp (RPUC‐Mapa planejament de Catalunya)
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DEIXALLERIA  

Actuació d’obres o instal∙lacions nº5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 6 Extret del Planejament Urbanístic de l’Ajuntament de Tremp (RPUC‐ Mapa planejament de Catalunya) 

 

Segons les Normes Subsidiàries del Planejament del municipi de Tremp; l’actuació d’obres nº5 situat 

al carrer La Canadenca, s/n al Polígon  Industrial La Colomina, es  troba dins  la zona o clau 6a, Codi 

Ajuntament,    Codi  MUC:  A1  Industrial.  Classificació:  Codi  Ajuntament:  Sòl  de  potencial  interès 

estratègic, Codi MUC: SNC Sòl Urbà No Consolidat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Extret del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tremp 
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Figura 8 Extret de la pag.112 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tremp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 Extret de la pag.116 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tremp  
 

 

No es modifica els paràmetres urbanístics en l’actuació de la reforma nº5, donat que es tracte de la 

construcció d’una planta altell dins la nau industrial, no alterarà l’edificació industrial entre mitgeres 

de la subzona 6a on se situa la seva qualificació urbanística.  
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ABOCADOR 

Actuació d’obres o instal∙lacions nº6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Extret del Planejament Urbanístic de l’Ajuntament de Tremp (RPUC‐ Mapa planejament de Catalunya) 

 

Segons les Normes Subsidiàries del Planejament del municipi de Tremp; l’actuació d’obres nº6 situat 

al Polígon Industrial 25 Parcela nº589 BANCALADA (25234 Tremp), es troba dins el Codi Ajuntament,  

S  ‐ Sistema de Serveis Tècnics  i en el Codi MUC: ST  ‐ Sistemes,  Serveis Tècnics. Classificació: Codi 

Ajuntament: SNU Sòl No Urbanitzable, Codi MUC: SNU Sòl No Urbanitzable 
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Pes residus  Quantitat 

(tones) Volum aparent(m3)

170102 Obra de fàbrica ceràmica  3,88 4,31

170107 Petris barrejats 0,83 1,25

170802 Guixos 0,41 1,03

170201 Fustes 0,12 0,48

170203 Plàstics 0,17 1,09

170904 Paper i cartró 0,08 1,25

170407 Metalls 0,06 0,19

9,60

Codi CER Descripció

TOTAL

MN JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA BÀSICA APLICABLE 

 
MN 1. Justificació del compliment del decret 105/2008 de 14 de febrer, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció i del compliment del decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’ aprova 
el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (progroc) 
 

S’adjunta com Annex,  l’Estudi de Gestió dels Residus provinents de  la reforma de  l’actuació nº1  i  la 

fitxa de Model Normalitzat de l’ Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 

 

1.‐ Volum i característiques dels residus originats : 

ÍNDEX DEL RESIDUS (CER): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes Actuacions són del tipus de reforma de poca entitat.  S’encarregarà de tot el pla de treball 

per  tractar  i  eliminar  aquest  residus  generats  a  la  reforma  interior  que  constarà  inicialment  al 

desmuntatge,  neteja,  a més  de  gestionar  el  transport  i  carga  del  residus  al  punt  de  l’abocador 

autoritzat. 

S’aportarà certificat de la correcta gestió dels residus generats  i de l’empresa encarregada d’aquests 

treballs. 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 1,100 0,512 1,039

formigó 170101 0,084 0,429 0,062 0,317

petris 170107 0,052 0,087 0,082 0,106

metalls 170407 0,004 0,012 0,001 0,003

fustes 170201 0,023 0,046 0,066 0,131

vidre 170202 0,001 0,001 0,004 0,005

plàstics 170203 0,004 0,004 0,004 0,008

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,010 0,018 0,009

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 1,69 t 0,7544 1,62 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 1,5911 0,0896 1,6594

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,6787 0,0407 0,7540
formigó 170101 0,0320 0,6755 0,0261 0,4826

petris 170107 0,0020 0,1456 0,0118 0,2186
guixos 170802 0,0039 0,0728 0,0097 0,1801
altres 0,0010 0,0185 0,0013 0,0241

   embalatges 0,0380 0,0791 0,0285 0,5285
fustes 170201 0,0285 0,0224 0,0045 0,0834
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

PASSEIG DEL VALL, Nº 13 - C/ SOLDEVILA, Nº18 - C/ PAU CASALS, Nº 14 - POL. IND. LA COLOM
TREMP

no

Comarca : PALLARS JUSSÀ

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

REHABILITACIO DE VARIES ACTUACIONS INTERIORS EN EDIFICIS 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Página 48 de 179



plàstics 170203 0,0061 0,0293 0,0104 0,1917
paper i cartró 170904 0,0030 0,0154 0,0119 0,2201

metalls 170407 0,0004 0,0120 0,0018 0,0333

totals de construcció 1,67 t 2,19 m3

- altres

-
-
-

-
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1,10
Maons, teules i ceràmics 40 1,78
Metalls 2 0,02

0,00 0,000,00

1 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
a

 C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

g
i d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
a

ta
lu

ny
a

   
d

es
em

b
re

 d
e 

20
11

. V
5 

  (
 F

on
t: 

"G
ui

a
 d

'a
p

lic
a

ci
ó 

d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
"

 )

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

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                             

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres
residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

0,00
0,00

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

minimització

-

especificar
especificar -

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

-

Terres per a l'abocador
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Fusta 1 0,07
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,02
Paper i cartró 0,50 0,02
Especials* inapreciableinapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu es si si

-

-

-

tipus de residu
Obra de fabrica, Petris, perfils a
Cel-ras, instal·lacions

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3
Classificació     

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
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Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

parc.372- TREMP-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

MONTASPRE SERVEIS AMPol.Ind.16paratge els Capbloncs E-1265.11

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

R.D. 105/2008

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial
no no especial

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
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Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 1,08 -

Maons i ceràmics 2,42 36,31

Petris barrejats 0,44 6,57

Metalls 0,05 0,73

Fusta 0,29 4,33

Vidres 0,01 0,09

Plàstics 0,27 4,04

Paper i cartró 0,30 4,46

Guixos i no especials 0,28 4,13

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,01

61,16
Elements Auxiliars

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

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

unitats 1

unitats -

0,00 - -

- 2,19

- 1,44 -

-
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100,00

4,32

-

0,15

-

-

12,95 5,40

0,00

-

0,49

runa neta

0,24 -

12,10 -

-

- -

-

1,49 -

- 1,38

Compactadores

- 1,35 -

-

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

13,10 125,59 4,32

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

204,17

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

El volum dels residus és de : 3,80

El pressupost de la gestió de residus és de : 750,03

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3
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unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA

fiança
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T 0,00 T
T 3,36 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 3,36 T 11 euros
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Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
3,36

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 36,96

Total fiança **

3,4

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

TREMP

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 
un percentatge del:
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MN 2. Justificació del compliment del CTE‐DB‐SUA, sobre Seguretat d’ Utilització i Accessibilitat 

Secció SUA 1 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC DE CAIGUDES 

 

1.‐LLISCAMENT DE SÒLS 

Actuació nº1‐nº2‐nº3‐nº4‐nº6‐nº7‐nº8‐nº9: No aplica 

Actuació nº5: 

TAULA 1.2. CLASSE EXIGIBLE ALS TERRES EN FUNCIÓ DE LA SEVA LOCALITZACIÓ: 

Zones interiors seques: superfície amb pendent menor 6% = Classe 1  

Zones interiors humides, com banys: superfície amb pendent menor de 6% = Classe 2 

TAULA 1.1 CLASSIFICACIÓ DELS TERRES SEGONS EL SEU LLISCAMENT: 

Classe 1: ..............................15<Rd<=35 

Classe 2:...............................35<Rd<=45 

 

El valor de la resistència al lliscament es determinarà mitjançant un assaig del pèndul segons norma 

UNE‐EN 12633, 2003 utilitzant l’escala C amb provetes sense desgast accelerat. 

 

2.‐DISCONTINUITATS DEL PAVIMENT 

Actuació nº1‐nº2‐nº3‐nº4‐nº6‐nº7‐nº8‐nº9: No aplica 

Actuació nº5: 

‐ No presentarà imperfeccions que superin una diferencia de més de 6mm 

‐ Les zones interiors de circulació de persones no presentaran perforacions o forats pels que es 

pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. 

 

3.‐DESNIVELLS ESCALES I RAMPES 

Actuació nº1‐nº2‐nº3‐nº4‐nº6‐nº7‐nº8‐nº9: No aplica 

Actuació nº5: 

‐ Es dóna compliment a  les dimensions de  l’escala ús general que disposa  la planta altell. En 

trams  rectes  la petjada de 28cm mínima  i contra petjada entre 13  i 18,5cm. L’amplada de 

l’escala  prevista  per  menys  de  50  persones  l’amplada  ha  de  tenir  un  mínim  de  90cm. 

Compleix.  El  replà  per  accedir  a  la  planta  altell  disposa  d’un  espai  de  1m  suficient  sense 

obstacles ni  l’obertura de  la porta,  ja que s’obre cap endins de  la sala office. Disposarà de 

passamà als dos costats. Compleix.  
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4.‐NETEJA DELS VIDRES EXTERIORS 

Actuació nº1‐nº2‐nº5‐nº6‐nº7‐nº8‐nº9: No aplica 

Actuació nº3 i nº4 

En  aquests  edificis disposen d’una  composició de  vidres  a  façana principal, que  es poden netejar 

sense ajuda d’escala. 

 

Secció SUA 2 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC D’IMPACTE O ATRAPAMENT 

1.‐IMPACTE 

Actuació nº2‐nº6‐nº7‐nº8‐nº9: No aplica 

 

Actuació nº1‐nº3‐nº4 i nº5: 

‐ Impacte  amb  elements  fixos:  Les  altures de pas  seran  com  a   mínim de 2,20m per  evitar 

impactes amb elements fixos. Els llindars de les portes tindran una alçada lliure de 2m min. 

‐ Impacte amb elements practicables:  Les portes no envaeixen  l’àrea de  circulació  i/o pasos 

d’evacuació. 

Actuació nº3 i nº4: 

‐ Impacte amb elements fràgils: Els vidres que existeixen en  les àrees amb risc d’impacte, es 

classificaran  segons  taula  1.1  i  complint  segons  la  norma  UNE‐EN  12600:2003.  Àrea 

compresa entre el nivell del  terra  i una altura màxima de 2,10m  i una amplada  igual a  la 

porta te una resistència al impacte NIVELL 3. 

‐ Impacte  amb  elements  insuficientment  perceptibles:  Les  portes  de  vidre  disposaran  de 

tiradors o elements que permetin identificar‐les. 

 

2.‐ATRAPAMENT 

Actuació nº1‐nº2‐nº3‐nº4‐nº5‐nº6‐nº7‐nº8‐nº9: No aplica 
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Secció SUA 3 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC DE TANCAMENT EN RECINTES 

Actuació nº1‐nº2‐nº3‐nº4‐nº5‐nº6‐nº7‐nº8‐nº9: No aplica 

 

Secció SUA 4 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC CAUSAT PER LA IL∙LUMINACIÓ INADEQUADA 

1.‐ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIÓ 

Actuació nº1‐nº3‐nº4‐nº5‐nº8: 

‐ En  cada  zona  es  disposarà  d’una  instal∙lació  d’enllumenat  capaç  de  proporcionar  una 

il∙luminació mínima de 100lux en zones interiors mesurat a nivell del terra. 

Actuació nº2‐nº6‐nº7‐nº9: No aplica 

 

2.‐ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 

Actuació nº1‐nº3‐nº4‐nº5‐nº8: 

‐ Es disposarà del mateix mode d’il∙luminació d’emergència en el recorregut d’evacuació fins la 

sortida  a  l’espai  exterior  segur.  En  cas  de  fallada  de  l’enllumenat  normal,  s’ha  de 

subministrar  la  il∙luminació  necessària  per  facilitar  la  visibilitat  als  usuaris  de manera  que 

puguin abandonar el  local  i permeti  la visió de  les senyals  indicatives de sortida. Es  fixa en 

500lux el valor de la il∙luminació per als punts de treballs que requereixin atenció especial. 

‐ La disposició de  les  llumeneres ha de ser a 2mm mínim del terra, disposades en cada porta 

de sortida i en posicions en les que sigui necessari destacar algun perill potencial. 

Actuació nº2‐nº6‐nº7‐nº9: No aplica 

 

Secció SUA 5 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ 

‐ No es d’aplicació per cap actuació. 

 

Secció SUA 6 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC D’OFEGAMENT 

‐ No es d’aplicació per cap actuació. 

 

Secció SUA 7 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC CAUSAT PER AUTOMÒVILS EN MOVIMENT 

‐ No es d’aplicació per cap actuació. 

 

Secció SUA 8 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ D’UN LLAMP 

‐ No es d’aplicació per cap actuació. 
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Secció SUA 9 ACCESSIBILITAT 

1.‐ Condicions d’accessibilitat 

Condicions exigibles a establiments: 

Convé recordar la condició que s’estableix en la Introducció del DB SUA, II Àmbit d’aplicació segons la 

qual  “Les  exigides  que  s’estableixen  en  aquest  DB  per  als  edificis  seran  igualment  aplicables  als 

establiments”.  

Així facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones 

amb  discapacitat  es  compliran  les  condicions  funcionals  i  de  dotació  d’elements  accessibles  que 

s’estableixen a continuació.   

Les  actuacions  nº1‐nº3‐nº4‐nº5  li  aplica  i  compleix  amb  les  condicions  de  l’Itinerari  accessible 

interior: 

Desnivells: Se salven mitjançant una rampa accessible o ascensor accessible. Compleix  

Espai per a gir: Compleix amb el diàmetre de Ø1,20m lliure d’obstacles a l’entrada. 

Passadís i passos: Compleix amb l’amplada de pas ≥ 1,20m. 

Portes: Amplades lliures de pas ≥0,80m.  

Paviment: La circulació i arrastrar elements pesats, cadires de rodes, els terres son resistents a la 

deformació. Compleix. 
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MN2    Justificació del compliment del CTE‐DB‐SI, sobre Seguretat en cas d’incendi 

L’àmbit d’actuació del codi Tècnic de  l’Edificació en concret el Document Bàsic SI Seguretat en cas 

d’Incendi contempla els edificis d’ús Pública Concurrència, d’aquesta manera cal referir‐se a aquesta 

norma d’aplicació. 

L’objecte d’aquest Reglament és establir i definir els requisits que han de satisfer i les condicions que 

han de complir els establiments e institucions de ús de Pública Concurrència per a la seva seguretat 

en cas d’incendi, evitant  la seva generació  i per a donar  la  resposta adequada al mateix en cas de 

produir‐se, limitant la seva propagació y possibilitant la seva extinció amb el fi, d’anular o reduir els 

danys o pèrdues que l’incendi pot produir a persones o bens. Les seccions d’aquest Document Bàsic, 

es corresponen a les exigències bàsiques SI 1 a SI 6. 

Les activitats de prevenció del incendi, tindran com a finalitat limitar la presencia del risc de foc y les 

circumstancies que poden desencadenar‐se de l’incendi. 

Les  activitats de  resposta  al  incendi  tindran per  finalitat  controlar o  lluitar  contra  l’incendi, per  a 

extingir‐lo minimitzant els danys o pèrdues que pugui generar. 

 

CRITERI D’APLICACIÓ del CTE‐DB‐SI: 

En  les obres de  reforma en  les que es mantingui  l’ús, aquest DB  té que aplicar‐se als elements de 

l’edifici modificats per  la reforma, sempre que això suposi una major adequació a  les condicions de 

seguretat establertes en aquest DB. A d’haver‐hi una proporcionalitat entre el objecte construït de la 

intervenció i el grau de millora de les condicions de seguretat en cas d’incendi que es portarà a terme. 

 

En  aquest  cas  només  l’actuació  nº5  d’obres  les  seves  prestacions  de  l’edifici  s’estableixen  per 

requisits bàsics, amb relació a les exigències bàsiques del CTE però l’aplica el RSCIEI al trobar‐se dins 

d’una nau industrial. 

 

Conceptes Previs: 

POSTA EN MARXA DE LES INSTAL∙LACIONS. 

Per  a  la  posada  en  marxa  de  les  instal∙lacions,  es  requereix  la  presentació  davant  l’organisme 

competent  de  la  Comunitat  autònoma,  de  un  certificat  de  l’empresa  instal∙ladora,  emès  per  un 

Tècnic titulat de la mateixa, en el que es posi de manifest  la subjecció de les instal∙lacions al Projecte 

i al compliment de les condicions tècniques i prescripcions reglamentaries que corresponguin. 

S’aportarà contracte  de manteniment de la instal∙lació de Protecció i Extinció Contra Incendis. 
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Referències normatives. 

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

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

Reial  Decret  2267/2004  de  3  de  desembre  per  que  s’aprova  el  Reglament  de  seguretat  contra 

incendis en els establiments industrials (B.O.E núm. 303 de 17 de desembre de 2004.) RSCIEI 

Codi  Tècnic  de  l’edificació  (R.D  314/2006,  dde  17/03/2006) DB:  Seguretat  en  cas  d’incendis  i DB 

seguretat d’utilització. 

Real Decret  513/2017, de 22 de maig pel que  s’aprova  el Reglament d’instal∙lacions de protecció 

contra incendis. 

RD 842/2013 de classificació dels productes de la construcció i dels elements constructius en funció 

de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc. 

Instruccions  tècniques  complementaries de  la Direcció General de Prevenció,  Extinció d’Incendis  i 

Salvaments. 

Compatibilitat reglamentària 

En l’establiment coexisteixen amb l’activitat industrial, un altre ús amb la mateixa titularitat. Es tracta 

d’un ús administratiu a  l’oficina de gestió de  l’establiment. En  tot  cas  l’ús diferent al  industrial és 

inferior  a  250m2  construïts  i  per  tant  la  normativa  que  regirà  aquests  usos  serà  el  Reial  Decret 

2267/2004  de  3  de  desembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  de  seguretat  contra  incendis  es 

establiment industrial (B.O.E núm. 303 de 17 de desembre de 2004.) RSCIEI 

Configuració de l’establiment 

Existeixen  dues  configuracions  és  de  TIPUS  E    (Ocupa  un  espai  obert  que  pot  estar  parcialment 

cobert  (fins a un 50% de  la  seva  superfície), alguna de  les  façanes a  la  seva part coberta  li manca 

totalment el tancament lateral.  

L’altre configuració es TIPUS B establiment  industrial ocupa totalment un edifici que està adossat a 

un altre edifici, o a una distancia igual o inferior a tres metres a altres edificis, ja siguin aquests d’ús 

industrial o bé d’altres usos. Per això li correspon EDIFICI TIPUS B. Es troba dins el Polígon Industrial 

La Colomina. 
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Descripción RSCIEI Zones o Dependencies Qsi (MJ/mSi (m²)

superficie 

del sector 

o àrea 

h (ml) Ci ∑ (MJ/m²) Total (MJ/m²) Ra

Oficines  800 14,34 1,3 29.827,20 2

Serveis / vestuaris / Sala of 80 62,37 1,3 6.486,48 1

Magatzem (vehiculos) 300 654 1,00 1,3 382.590,00 1,5

Contenidor 1 (restes 

vegetals) 2500 12,00 2,00 1,3 156.000,00
2

Contenidor 2 (cartró) 2500 12,00 2,00 1,3 117.000,00 1,5

Contenidor 3 (envasos 

plàstic) 28600 12,00 2,00 1,3 1.784.640,00
2

Contenidor 4 (diversos) 1700 12,00 2,00 1,3 106.080,00 2

Contenidor 5 

(electrodomestics) 1700 12,00 2,00 1,3 106.080,00
2

Contenidor 6 (mobles de 

fusta) 1700 12,00 2,00 1,3 106.080,00
2

418.903,68 Mj (1)

2.375.880,00 Mj (2)

730,71 m²

1.914,00 m²

573,28 MJ/m² BAIX 2

1.241,32 MJ/m² MIG 3

CALCULO DE CARGA DE FUEGO  2.b).  ACTIVIDAD ALMACEN

730,71 NO APLICA

1.914,00

Superficie Area Diposit obert (2)

Calculo total Carga de fuego (2)

SECTOR 01

Superficie Area Edifici control (1)

Calculo total Carga de fuego (1)

Dipòsit obert (2)

Edifici control (1)

NIVELL DE RISC INTRINSEC 

DEIXALLERIA

Límits a l’extensió de l’incendi. Càlcul de càrrega de foc. 

La densitat de  càrrega de  foc ponderada  i  corregida pel  sector  i àrea d’incendis es  calcula  segons 

l’article 3.2 Annex 1. RSCIEI, a traves de l’expressió següent: 
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Sectors o Àrea d'incendis
Nivell de risc 

intrínsec

Estabilitat al foc 

dels elements 

estructurals 

portants exigida

Edifici control BAIX 2 R60

Dipòsit obert MIG 3 NO EXIGIDA

TAULA 2.2 ESTABILITAT AL FOC D'ELEMENTS ESTRUCTURALS PORTANTS

Limitació d’estabilitat al foc d’elements estructurals portants 

 

 

 

 

 

 

 
Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i/o mobiliari. 

 
 
 
 
 

 
Elements estructurals 
 
 

Element  Característiques 
mínim 
exigit    
DB SI 

Comportament 

Façana   Paret de bloc de formigó  REI 120  > EI 180 

Forjat  Forjat de formigó  EI90  > EI 180 

Jàsseres  Jàsseres de formigó  EI 90  > EI 180 

Mitgeres  Paret de bloc de formigó  EI120  > EI 180 

 

Acabats 

Situació de l’element  Característiques 
mínim 
exigit    
DB SI 

Comportament 

Revestiment 
paviment 

Enrajolat ceràmic/parquet  Efl  Efl 

Revestiment  
parets banys 

Enrajolat ceràmic  C‐s2,d0  C‐s2,d0 

Revestiment sostres  Plaques de cartró‐guix  Bfl‐S2  Bfl‐S2 

 

Mitgeres i Façanes 

Els tancaments que delimiten l’establiment amb els veïns: 

- La  Façana  i mitgera  delimita  amb  altres  naus  amb  parets  de  blocs  de  formigó,  sense 

revestir, amb una resistència al foc mínima superior a EI120. 
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SECTOR D'INCENDIS
NIVELL DE RISC 

INTRÍNSEC

NÚM. SORTIDES 

COMPUTABLES

Edifici Control BAIX 2 2 50 COMPLEIX

DISTÀNCIES MÀX. DELS RECORREGUTS 

D'EVACUACIÓ

Evacuació i Recorreguts 

L’ocupació prevista serà inferior a 25 persones.  

L’únic sector d’incendis que es projecta, complirà el següent: 

El que es disposa al RD 485/1997, de 14 d’abril, i el RD 486/1997, de 14 d’abril sobre llocs de treball, i 

a més es complirà que: 

a) L’amplada  de  la  franja  perimetral  a  la  pila  emmagatzemada  serà  igual  a  la  seva  o  com  a 

mínim 5m. 

b) L’amplada del pas d’accés per l’emergència serà com a mínim de 4,50m. 

c) L’amplada mínima entre piles d’emmagatzematge serà 1,50m 

 

 

 

  

El recorregut d’evacuació conduirà directament a un espai exterior segur. 

 

Dimensionat dels Elements de la Evacuació 

Les portes compliran amb les se següents especificacions: 

- L’amplada de  les portes que condueixen directament a  l’exterior serà superior a  l’obertura 

mínima  de  pas  definida  en  funció  de  l’ocupació  permesa,  A=P/200,  essent  P  l’ocupació 

prevista  per  a  l’edifici  (secció  SI  3  del  Codi  Tècnic  de  l’Edificació).  L’amplada  de  la  porta 

peatonal no serà inferior a 0,80m ni excedirà de 1,23m. COMPLEIX 

Protecció d’escales 

Actuació nº5: en  la  reforma  actuem en  instal∙lar una escala metàl∙lica en ús  administratiu que es 

prevista per evacuació descendent h≤14m. COMPLEIX 

 

Ventilació i eliminació de fums i gasos de la combustió 

No es preveu un sistema d’evacuació de fums automàtic pel únic sector projectat. No se n’exigeix, ja 

que es tracta d’un sector de risc mig i menys de 1000 m2 de superfície construïda. 

 

Característiques del sistema d’emmagatzematge (prestatgeria) 

No  es  preveu  la  utilització  de  prestatgeries  per  l’emmagatzematge,  dins  l’únic  sector  d’incendis 

previst. Per tant, no és d’aplicació aquest apartat. 
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Senyalització dels medis d’evacuació 

S’utilitzaran les senyals de sortida, d’emergència o d’ús habitual tal i com es defineixen en la norma 

UNE 23034‐1998 conforme als següents criteris: 

a) Les sortides del local tindran un senyal amb rètol “SORTIDA” 

b) La  sortida  prevista  com  a  sortida  d’emergència  disposarà  d’un  rètol  “SORTIDA 

D’EMERGÈNCIA” 

c) El dimensionat del senyal serà de 210*210 mm 

Es disposarà de  la  il∙luminació d’emergència  suficient per a garantir un mínim de 5  lux als 

punts  on  hi  hagi  instal∙lats  equips  de  protecció  contra  incendis  d’ús manual,  i  d’1  lux  als 

recorreguts d’evacuació. 

S’habilitarà enllumenat d’emergència en l’actuació nº5 en la sortida de planta altell i dels vestuaris. 

 

Dotació d’instal∙lació de protecció contra incendis  

El disseny,  la execució,  la posada en  funcionament  i el manteniment d’aquestes  instal∙lacions, així 

com els  seus materials, components  i equips, han de complir amb el que estableix el Reial decret 

513/2017,  de  22  de  maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’instal∙lacions  de  protecció  contra 

incendis, en les seves disposicions complementaries i en qualsevol altra reglamentació específica que 

sigui d’aplicació. 

La  posada  en  funcionament  de  les  instal∙lacions,  requereix  la  presentació,  davant  dels  òrgans 

competents de  la Comunitat Autònoma, del certificat de  l’empresa  instal∙ladora al que es  refereix 

l’article 18 del esmentat reglament. 

Criteris d’actuació nº5: 

Els elements PCI existents no es tocaran  i s’instal∙laran de nou aquells que afectin en la construcció 

de l’altell que calgui afegir, que sera: 

- Extintor Portàtil d’eficàcia 21A+113B  

 

Intervenció dels Bombers 

Aproximació als edificis: Compleix amb tots els requeriments 

Entorn dels edificis: Compleix amb tots els requeriments 

Accessibilitat per façana: Compleix amb tots els requeriments 
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AM AMIDAMENTS 
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Nº  CODI ITEC UNITAT DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ Preu €/m² Import Total €

0. PRELIMINAR

0.00 TREBALLS PREVIS, MESURES DE SEGURETAT

0.01 u Pla de seguretat per cadasqun dels

contractistes, industrials i autonoms que

participen en l'obra i mesures derivades

d'aquest. L'entrega d'aquest Pla, així com

l'apertura del centre de treball, serà condició

ineludible la seva entrega a la direcció

facultativa, abans d'iniciar els treballs.

1,00 150,00   150,00

150,00 €                         

1. ENDERROCS

1.00 ENDERROC, ARRENCADES I REPICATS

1.01 K2161511 m² Enderroc d'envans, i formació obertures, inclos

portes, amb mitjans manuals i càrrega manual

de runa sobre camió o contenidor. 

12,95 4,81   62,29

1.02 K218A610 m² Desmuntar cel ras existent que inclou les

instal∙lacions existents amb mitjans manuals i

càrrega manual a contenidor. 120,06 4,50   540,27

1.03 K21G2011 ml Arrencada de tubs i accessoris d'instal∙lació

elèctrica superficial, amb mitjans manuals i

càrrega manual sobre camió o contenidor. T/A 150,00   150,00

1.05 K2R64239 m³ Càrrega amb mitjans mecànics i transport de

residus inerts o no especials a instal∙lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió per

a transport de 7 t, amb un recorregut de més

de 10 i fins a 15 km.
20,00                 ‐   €  0,00

752,56 €                         

LOT Nº1: ACTUACIONS Nº1‐Nº2‐Nº3‐Nº4‐Nº5‐Nº6

REHABILITACIÓ SALA AUDITORI ‐ PLANTA BAIXA ‐ CENTRE DE VISITANTS DEL PALLARS JUSSÀ ‐ ED. EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)

ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIÓ 01

TOTAL CAPITOL 0.‐ PRELIMINARS

TOTAL CAPITOL 1.‐ ENDERROCS
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2. RAM DE PALETA ‐ CARPINTERIA

2.00 TREBALLS PREVIS DE PALETERIA. TANCAMENTS I DIVISORIES

2.01 FOM010 m² Mampara modular mixta (1/5 panel ciego + 2/5

vidrio + 2/5 panel ciego), con paneles de tablero 

aglomerado de 16 mm de espesor con acabado

en melamina, fijados mecánicamente con

sujeción oculta, entrecalles horizontales

empotradas en panel con perfil de PVC de 10

mm, y cámara entre paneles rellena con lana de

roca, vidrio laminar de seguridad 6+6

transparente, junta entre vidrios con silicona,

sin perfiles entre módulos, perfiles verticales

internos de aluminio, ocultos entre módulos,

perfiles vistos superiores de 35x45 mm e

inferiores de 60x45 mm, de aluminio anodizado

o lacado estándar.

P1a 26,00 110,00   2.860,00

2.02 KC141A03 m² Suministre i col∙locació de Vidre lluna incolora 

de gruix 10 mm trempada classe 1 (C) 1 segons 

UNE‐EN 12600, col∙locat d'amb llistó de vidre 

sobre fusta, acer o alumini. Parament de vidre 

boxs.

5,36 38,00   203,68

2.03 RSM021 m² Entarimat de fusta format per taulons de fusta 

masissa de gruix igual o superior a 17 mm, 

formant figures geométriques i maxambrades 

en tot el seu perímetre. Esglaó de 18cm. Sobre 

l'entarimat de fusta s'encolarà moqueta.  

5,11 75,48   385,70

3.449,38 €                       

3. TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

3.00 CARPINTERIA I PROTECCIONS

3.01 1A231331 u Porta interior de fusta, pintada, amb porta de

fulles batents de fusta d'una llum de bastiment

aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per

a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de

llum de bastiment.

2,00 75,00   150,00

3.02 KANA7176 u Subministre i col.locació de marc duella per a

porta de d'una fulla fusta per a una llum de

bastiment de 800 cm d'amplària i 210 cm

d'alçària.

2,00 12,00   24,00

3.03 EAQF933A           

PAQA‐BGGF

u Fulla per a porta corredissa encastada amb una

llum de pas de 90x 210 cm, amb motllura,

acabat superficial amb fusta de faig envernissat,

ferratges de preu alt i folrat del bastiment de

base amb fusta del mateix tipus, fixada a les

guies de la caixa encastada.

1,00 180,00   180,00

354,00 €                         

TOTAL CAPITOL 2.‐ RAM DE PALETA ‐ CARPINTERIA

NOTA: La carpinteria interior amb bastiment de tac, folrat amb tapetes de fusta de roure i porta llisa, en fusta, gruix 35mm. Ferratges de

penjar i pany tipus TESA o similar. Tot envernissat al natural.

TOTAL CAPITOL 3.00.‐ CARPINTERIA
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4. REVESTIMENT 

4.00 PINTURA PARAMENT HORITZONTAL

4.01 E898KAB0 m² Pintat de parament horitzontal de guix amb

pintura amb baix contingut de disolvents,

plàstica per a interiors , de color blanc, amb una

capa d'imprimació específica i dues capes d'

acabat

PB (Auditori) 283,1 8,20   2.321,42 

PINTURA PARAMENT VERTICAL

4.02 E898KAB0 m² Pintat de parament vertical de guix amb pintura

amb baix contingut de disolvents, plàstica per a

interiors , de color blanc, amb una capa

d'imprimació específica i dues capes d' acabat.

PB (Auditori) 297,4 10,00   2.974,00 

Aïllament acústic a soroll aeri en extradossat 

autoportant de plaques, amb complexos 

multicapa fixats al parament i panells entre 

muntants.

4.03 NBO020 m² Aïllament acústic a soroll aeri, en extradossat

autoportant de plaques, realitzat amb complex

multicapa, de 21,8 mm d'espessor, format per

una làmina pesada d'EPDM de 1,8 mm

d'espessor i un feltre tèxtil de 20 mm

d'espessor, col∙locat a topall i fixat al parament

amb goma d'enganxar; i panell semirígid de

llana mineral, espessor 45 mm, col∙locat entre

els muntants de l'estructura portant. Inclús

cinta viscoelàstica autoadhesiva per closa de

juntes.

128,50 24,50   3.148,25 

CEL RAS ACUSTIC

4.04 E844QKBBP843‐

A8ED

m² Cel ras flotant de placa guix laminat, per

aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb

amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de

llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa

metàl∙lica per a una càrrega màxima admissible

de 50 kg/m2, entramat ocult amb suspenció

mitjançant vareta de suspensió, sandwich

format per dues plaques de guix laminat tipus

estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i

làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de

3 kg/m2, per aïllament acústic en el seu

interior, i entre l'entramat metàl∙lic placa de

llana mineral de roca de 40 mm.

120,06 44,50   5.342,67 

13.786,34 €                     TOTAL CAPITOL 4.00.‐ REVESTIMENT 
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5. INSTAL∙LACIÓ ELECTRICA

5.00 SUBSTITUCIÓ IL∙LUMINACIÓ LED

5.01 III135 u Subministrament i instal∙lació encastada de

lluminària quadrada de sostre, de xapa d'acer,

acabat termoesmaltat, de color blanc acabat

mat, no regulable, sèrie eQ Modular System

60x60 M4, referència 3255E42683000BM

"LLEDÓ", de 24 W, alimentació a 220/240 V i 50‐

60 Hz, de 597x597x63 mm, amb quatre llums

LED LED830, temperatura de color 3000 K,

òptica formada per reflector recobert amb

alumini vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt

rendiment, marc embellidor, índex

d'enlluernament unificat 19, índex de

reproducció cromàtica major de 80, flux

lluminós 2393 lúmens, grau de protecció IP40,

amb elements de fixació per a fals sostre

d'escaiola o de plaques de guix laminat,

referència 3255000000000, ventosa per a

instal∙lació ràpida i registre de lluminària,

referència 325500000000K. El preu no inclou

les ajudes de paleta per a instal∙lacions.

10,00 1.430,00 

1.430,00 €                       

6. INSTAL∙LACIÓ TECNOLOGIA

6.00 INSTAL∙LACIÓ DE SO

6.01 pa Instal∙lació de so per la Sala d'actes de

l'Epicentre

1,00 1.550,96  1.550,96 

Instal∙lar amplificador, mesclador micros,

reproductor, altaveu encastat, micro

sobretaula, micro petaca, micro sense fil, cable

RJ/NE, safata rack, rack 6u. 

1.550,96 €                       

143,00 

TOTAL CAPITOL 5.00.‐ INSTAL∙LACIÓ ELECTRICA

TOTAL CAPITOL 6.00.‐ INSTAL∙LACIÓ DE SO
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7. AJUDAS RAM DE PALETA 

AJUDAS RAM DE PALETA 

7.01 pa Ajudes de paleta en descarrega materials, obrir

i tapar regates i en partides de llauner, aigua

freda i calenta, electricitat, climatització,

telefonia, ethernet, sanitaris, carpinteria i

possibles imprevistos conseqüencia directa de

l'obra.

1,00 100,00  100,00 

100,00 €                         

21.573,24 €           

TOTAL CAPITOL 7.00.‐ AJUDES RAM DE PALETA

TOTAL  ACTUACIÓ Nº1
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ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIÓ 02

Nº  CODI ITEC UNITAT DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ Preu €/m² Import Total €

1. INSTAL∙LACIÓ CLARABOYA CENTRAL

1.00

1.01 DESMONTATGE

pa Desmuntatge claraboia existent, amb 

recuperació de ferrixes, amb mitjans manuals, 

material per al seu reutilització o restauració i 

càrregues de runes sobre camió o contenidor.

1,00 1.150,00  1.150,00 

ESTRUCTURA METÀL∙LICA

1.02 kg Suministro y colocación de Perfil UPN 160

soldados y anclados a pared existente del

edificio.

1.155,07 3,80  4.386,26 

1.03 kg Suministro y colocación de Tubo cuadrado dim. 

80x80x5mm

102,81 4,49  461,62 

1.04 kg Suministro y colocacion de tubo estructural 

cuadrado abierto aprox. dim. 60x60x1,6mm

345,60 4,80  1.658,88 

1.05 VIDRE

m2 Suministre i col∙locació de vidre amb doble

camara.

44,66 102,09  4.559,20 

1.06 PANELL SANWICH 

m2 Suministre i col∙locació de panell sandwich

dim. 1m ampla

29,40 50,00  1.470,00 

1.07 RECUBRIMIENT DE ZINC 

ml Suministre i col∙locació de xapa de zinc. Dim

1m ampla

43,33 170,00  7.366,10 

1.08 ANGLE METÀL∙LIC

kg Suministro y colocación de angulo metalico

dim. 60x60x4mm

81,20 25,00  2.030,00 

1.09 XAPA METÀL∙LICA ACABAT

m2 Xapes metal∙liques d'acabament de la peça. 2,85 28,00  79,80 

REPARACIÓ VIDRES TORRE

1.10 pa Reparació o substitució de la part malmesa de

la coberta entre edifici i la torre.

1,00 1.600,00  1.600,00 

Dimensionat de la zona d'actuació de 23,96m2

24.761,86 €               

2. REVESTIMENT

2.00 PINTURA 

2.01 PINTURA Pl. 3a

E898KAB0 m² Pintat de parament horitzontal de guix amb 

pintura amb baix contingut de disolvents, 

plàstica per a interiors , de color blanc, amb 

una capa d'imprimació específica i dues capes 

d' acabat.

450,00 12,00   5.400,00 

2.02

PINTURA a parets interiors del Hall de totes

les plantes 

E898KAB0 m² Pintat de parament vertical de guix a les 

dependencies efectades per la col∙locació del 

lluernari; amb pintura amb baix contingut de 

disolvents, plàstica per a interiors, de color 

blanc, amb una capa d'imprimació específica i 

dues capes d' acabat.

294,50 11,00   3.239,50 

8.639,50 €                 

REHABILITACIÓ DEL LLUERNARI ‐ PLANTA COBERTA ‐ CENTRE DE VISITANTS DEL PALLARS JUSSÀ ‐ ED. EPICENTRE                           

(MUSEU DE TREMP)

TOTAL CAPITOL 1.00.‐ INSTAL∙LACIÓ CLARABOIA CENTRAL

TOTAL CAPITOL 2.00.‐ REVESTIMENT 
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3. AJUDAS RAM DE PALETA 

AJUDAS RAM DE PALETA 

3.01 pa Ajudes de paleta i pintor en acabats, repasos...

i possibles imprevistos conseqüencia directa

de l'obra.

1,00 275,00  275,00 

3.02 HYA020 m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada

d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de

paleta, necessàries per a la reposició de

l'infraestructura comú de telecomunicacions

(ICT) formada per: escomesa, canalitzacions i

registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i

registres principals i secundaris, registres de

terminació de xarxa, canalització interior

d'usuari, registres de pas i registres de pressa,

amb un grau de complexitat mig, en edifici

plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns.

Inclús material auxiliar per a la correcta

execució dels treballs.

Claraboia Central 62,50 2,95  184,43 

Coberta vidre d' unió entre edifici i torre 23,96 2,95  70,57 

530,00 €                    

33.931,36 €     

TOTAL CAPITOL 3.00.‐ AJUDES

TOTAL ACTUACIÓ Nº2
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ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIÓ 03  

Nº  CODI ITEC UNITAT DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ Preu €/m² Import Total €

0. PRELIMINAR

0.00 TREBALLS PREVIS, MESURES DE SEGURETAT

0.01 u Pla de seguretat per cadasqun dels

contractistes, industrials i autonoms que

participen en l'obra i mesures derivades

d'aquest. L'entrega d'aquest Pla, així com

l'apertura del centre de treball, serà condició

ineludible la seva entrega a la direcció

facultativa, abans d'iniciar els treballs.

1,00 180,00 180,00

180,00 €                         

1. ENDERROCS

1.00 ENDERROC , ARRENCADES I REPICATS

1.01 K2161511 m² Enderroc d'envans, i formació obertures, inclos

portes, amb mitjans manuals i càrrega manual 
P1A 8,75 4,81 42,09

1.02 K218A610 m² Desmuntar cel ras existent que inclou les

instal∙lacions existents amb mitjans manuals i

càrrega manual a contenidor

P1A Sala administracio 26,3 10,50 276,15

P1A Despatx 1 7,30 10,50 76,65

1.03 K2R64239 m³ Càrrega amb mitjans mecànics i transport de

residus inerts o no especials a instal∙lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió per

a transport de 7 t, amb un recorregut de més

de 10 i fins a 15 km. 4,00 4,80 19,20

414,09 €                         

2. RAM DE PALETA ‐ CARPINTERIA

2.00 TREBALLS PREVIS DE PALETERIA. TANCAMENTS I DIVISORIES

2.01 FOM010 m² Mampara modular mixta (1/5 panel ciego + 2/5

vidrio + 2/5 panel ciego), con paneles de tablero 

aglomerado de 16 mm de espesor con acabado

en melamina, fijados mecánicamente con

sujeción oculta, entrecalles horizontales

empotradas en panel con perfil de PVC de 10

mm, y cámara entre paneles rellena con lana de

roca, vidrio laminar de seguridad 6+6

transparente, junta entre vidrios con silicona,

sin perfiles entre módulos, perfiles verticales

internos de aluminio, ocultos entre módulos,

perfiles vistos superiores de 35x45 mm e

inferiores de 60x45 mm, de aluminio anodizado

o lacado estándar.

P1a 8,00 201,46 1.611,68

ADEQUACIÓ I REMODELACIÓ INTERIOR D'UN DESPATX I UNA SALA D'OFICINES ‐ PLANTA PRIMERA ‐ ED. SEU DEL CONSELL COMARCAL PALLARAS 

JUSSÀ (CASA SULLÀ)

TOTAL CAPITOL 0.‐ PRELIMINARS

TOTAL CAPITOL 1.‐ ENDERROCS
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2.02 KAZGG390 u Suministre i col∙locació de Ferramenta per a

portes corredisses composada per guia

d'alumini anoditzat de màxim 3 m, llarg, per a

una porta de vidre pes màxim de 90 kg, 2 carros

per a suspensió de la porta, topalls retenedors,

peça de guiat inferior i elements de fixació,

muntada als paraments de suport i a la porta.

1,00 112,00 112,00

2.03 u Suministre i col∙locació de Porta corredera de

vidre, d'una fulla de 140x210cm, amb vidre

laminar de 5+5mm. 1,00 250,00 250,00

2.04 KC141A03 m² Suministre i col∙locació de Vidre lluna incolora 

de gruix 10 mm trempada classe 1 (C) 1 segons 

UNE‐EN 12600, col∙locat d'amb llistó de vidre 

sobre fusta, acer o alumini. Parament de vidre 

boxs. 0,56 43,00 24,08

2.03 LVT023 u Tirador para puerta de vidrio templado, de

acero inoxidable AISI 304, acabado pulido, de

tubo de 25 mm de diámetro, 300 mm de

longitud y 200 mm de distancia entre taladros.

Incluso fijaciones. 1,00 25,00 25,00

2.04 KAM11AC5 m² Tancament de vidre lluna incolora trempada de

10 mm de gruix, amb una fulla batent de 1m i

una tarja lateral de 1,16m, col∙locat amb

fixacions mecàniques. Dim. 2,15 x 2,50m.

5,38 270,00 1.452,60

3.475,36 €                       

3. REVESTIMENTS

3.00 PINTURES ‐ CEL RAS

3.02 L84R210C m² Muntatge de més de 10 plaques per a cel ras de

qualsevol material, col∙locades sobre entramat

vist amb material reaprofitat

P1a 25,60 8,00 204,80

3.03 K898J2A0 m² Pintat de parament verticals de guix, amb

pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa

segelladora i dues d'acabat. Previ preperació de

la superficie.RAL. 1820,00 10,82 19.692,40

19.897,20 €                     TOTAL CAPITOL 3.‐REVESTIMENTS

TOTAL CAPITOL 2.‐  RAM DE PALETA
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4 INSTAL∙LACIO ELECTRICA I CLIMATITZACIÓ

4.00 INSTAL∙LACIO ELECTRICA I CLIMATITZACIÓ

4.01 IEI040 u Xarxa elàctrica de distribució interior per a

oficina de 26,77 m², composat per: quadre

general de mando i protecció; circuits interiors

amb cablejat baix tub protector de PVC flexible:

1 circuit per enllumenta, 1 circuit per preses de

corrent, 1 circuit per a aire a condicionat, 1

circuit per a enllumenat d' emergencia, 1 circuit

per tancament automatizat; mecanismes gama

bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor:

blanc).

T/A 400,00 400,00

4.02 u Distribució interior (entre sales d'oficina) en la

instal∙lació de conducte de clima des d'una

maquina AAC fins a l'altre maquina AAC   

T/A 200,00 200,00

600,00 €                         

5 VARIS

5.00 AJUDES RAM DE PALETA

5.01 EY011312 pa Ajudes de paleta en descarrega, pujar i baixar

materials, obrir i tapar regates i en partides d'

electricitat, telefonia, internet, carpinteria i

possibles imprevistos conseqüencia directa de

l'obra.

1,00 150,00 150,00

150,00 €                         

24.716,65 €

TOTAL CAPITOL 4.‐ INSTAL∙LACIO ELECTRICA I CLIMATITZACIÓ

TOTAL CAPITOL 5.‐ VARIS

TOTAL ACTUACIÓ Nº3
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ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIÓ 04  

Nº  CODI ITEC UNITAT DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ Preu €/m² Import Total €

0. PRELIMINAR

0.00 TREBALLS PREVIS, MESURES DE SEGURETAT

0.01 u Pla de seguretat per cadasqun dels

contractistes, industrials i autonoms que

participen en l'obra i mesures derivades

d'aquest. L'entrega d'aquest Pla, així com

l'apertura del centre de treball, serà condició

ineludible la seva entrega a la direcció

facultativa, abans d'iniciar els treballs.

1,00 500,00 500,00

500,00 €                    

1. ENDERROCS

1.00 ENDERROC , ARRENCADES I REPICATS

1.01 K2161511 m² Enderroc d'envans, i formació obertures,

inclos portes, amb mitjans manuals i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor. 

P3A 72,10 8,50 612,85

1.02 K218A610 m² Desmuntar cel ras existent que inclou les

instal∙lacions existents amb mitjans manuals i

càrrega manual a contenidor.

P3A General 94,62 13,00 1.230,06

1.03 K21G2011 ml Arrencada de tubs i accessoris d'instal∙lació

elèctrica superficial, amb mitjans manuals i

càrrega manual sobre camió o contenidor.

1,00 400,00 400,00

1.05 K2R64239 m³ Càrrega amb mitjans mecànics i transport de

residus inerts o no especials a instal∙lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió

per a transport de 7 t, amb un recorregut de

més de 10 i fins a 15 km.

8,00 5,00 40,00

2.282,91 €                 

2. RAM DE PALETA ‐ CARPINTERIA

2.00 TREBALLS PREVIS DE PALETERIA. TANCAMENTS I DIVISORIES

2.01 FOM010 m² Mampara modular mixta (1/5 panel ciego + 2/5 

vidrio + 2/5 panel ciego), con paneles de

tablero aglomerado de 16 mm de espesor con

acabado en melamina, fijados mecánicamente

con sujeción oculta, entrecalles horizontales

empotradas en panel con perfil de PVC de 10

mm, y cámara entre paneles rellena con lana

de roca, vidrio laminar de seguridad 6+6

transparente, junta entre vidrios con silicona,

sin perfiles entre módulos, perfiles verticales

internos de aluminio, ocultos entre módulos,

perfiles vistos superiores de 35x45 mm e

inferiores de 60x45 mm, de aluminio

anodizado o lacado estándar.

P3a 53,00 180,14 9.547,60

TOTAL CAPITOL 1.‐ ENDERROCS

ADEQUACIÓ I REMODELACIÓ INTERIOR D'UNES SALES ‐ PLANTA TERCERA ‐ ED. SEU DEL CONSELL COMARCAL PALLARAS JUSSÀ (CASA SULLÀ)

TOTAL CAPITOL 0.‐ PRELIMINARS
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2.02 E6523B4A m² 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 98 mm, muntants cada 400 mm de 48

mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2

plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5

mm de gruix cada una, fixades mecànicament.

31,00 120,00  3.720,00 

2.03 FOM020 u Porta interior de tauler aglomerat acabat en

melamina, amb estructura interna d'alumini,

fix superior amb panells de tauler aglomerat

de 16 mm de gruix acabat en melamina

amb entrecalles horitzontals de PVC i cambra

entre panells farcida amb llana de roca; per a

mampara modular. 4,00 315,00 1.260,00

14.527,60 €               

3. REVESTIMENTS

3.00 PINTURES ‐ CEL RAS

3.01 L84R210C m² Muntatge de més de 10 plaques per a cel ras

de qualsevol material, col∙locades sobre

entramat vist amb material reaprofitat.

P3a 94,62 8,00 756,96
Sala administrativa 4 28,34 8,00 226,72

3.02 K898J2A0 m² Pintat de parament horitzontal de guix, amb

pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa

segelladora i dues d'acabat. Previ preparació

de la superficie.RAL.

374,81 9,00 3.373,28

3.03 pa Reforma i disseny de mobiliari recepció  1,00 800,00 800,00

5.156,96 €                 

4 INSTAL∙LACIO ELECTRICA

4.00 INSTAL∙LACIO ELECTRICA

4.01 IEI040 u Xarxa elàctrica de distribució interior per a

oficina de 100 m², composada per: quadre

general de mando i protecció; circuits interiors

amb cablejat baix tub protector de PVC

flexible: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per a

presa de corrent, 1 circuit per a aire a

condicionat, 1 circuit per enllumenat d'

emergencia, 1 circuit per tancament

automatizat; mecanismes de gama bàsica

(tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc).

T/A 1.300,00 1.300,00

1.300,00 €                 

5 VARIS

5.00 AJUDES RAM DE PALETA

5.01 EY011312 pa Ajudes de paleta en descarrega, pujar i baixar

materials, obrir i tapar regates i en partides d'

electricitat, telefonia, internet, carpinteria i

possibles imprevistos conseqüencia directa de

l'obra.

1,00 1.895,52 1.895,52

1.895,52 €                 

25.662,99 €     

TOTAL CAPITOL 4.‐ INSTAL∙LACIO ELECTRICA

TOTAL CAPITOL 5.‐ VARIS

TOTAL  ACTUACIÓ Nº4

TOTAL CAPITOL 2.‐  RAM DE PALETA

TOTAL CAPITOL 3.‐REVESTIMENTS

Página 77 de 179



ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIÓ 05

Nº  CODI ITEC U DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ Preu €/m² Import Total €

0. PRELIMINAR

0.00 TREBALLS PREVIS, MESURES DE SEGURETAT

0.01 u Pla de seguretat per cadasqun dels

contractistes, industrials i autonoms que

participen en l'obra i mesures derivades

d'aquest. L'entrega d'aquest Pla, així com

l'apertura del centre de treball, serà condició

ineludible la seva entrega a la direcció

facultativa, abans d'iniciar els treballs.

1,00 560,00 560,00

560,00 €                         

1. RAM PALETA 

1.00 TREBALLS PREVIS DE PALETERIA. TANCAMENTS I DIVISORIES

1.01 K618561K m² Paret estructural per revestir, de 20 cm de

gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R‐6,

de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris,

amb components hidrofugants, categoria I

segons norma UNE‐EN 771‐3, col∙locat amb

morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de

dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una

resistència a compressió de la paret de 3

N/mm2 amb traves i brancals massissats amb

formigó per a fàbrica de blocs de morter de

ciment, de 250kg/m3, amb una proporció en

volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler

calcari CEM II/B‐L/32,5 R i granulat de pedra

calcària de grandària màxima 20 mm, col∙locat

manualment i armat amb acer en barres

corrugades elaborat a l'obra B500S de límit

elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de

parets de blocs de morter de ciment, m2 de

superfície realment executada sense incloure

cèrcols ni llindes. EI240.

41,13 27,62  1.135,93 

1.02 E6523B4A m² 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 98 mm, muntants cada 400 mm de 48

mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2

plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5

mm de gruix cada una, fixades mecànicament.

26,08 24,61  641,88 

1.777,81 €                       

CONSTRUCCIÓ D'UN ALTELL PER ADEQUAR UNS VESTUARIS I UNA SALA OFFICE DINS NAU DEIXALLERIA ‐ ED. SERVEIS TÈCNICS ‐ 

DEIXELLERIA MUNICIPAL DE TREMP

TOTAL CAPITOL 0.‐ PRELIMINARS

TOTAL CAPITOL 1.‐ RAM PALETA
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2. ESTRUCTURA ‐ FORJAT COL∙LABORANT

2.00 ESTRUCTURA ESCALA METAL∙LICA

2.01 m² Escala metàl∙lica de cargol, altura lliure fins a

3,00 m, de 1,20 m de diàmetre, esglaons de

xapa estampada de 3 mm d'espessor, barana de 

barrots verticals de rodó d'acer llis i passamans

acabat en PVC.

1,00 1.136,42 €    1.136,42

FORJAT COL∙LABORANT

2.02 EHX005 m² Llosa mixta de 10 cm de cantell, amb xapa

col∙laborant d'acer galvanitzat amb forma xapa

grecada, de 0,75 mm d'espessor, 44 mm

d'altura de perfil i 172 mm d'intereix, 10

connectors soldats d'acer galvanitzat, de 19 mm

de diàmetre i 81 mm d'altura, i formigó armat

realitzat amb formigó HA‐25/B/20/IIa fabricat

en central, i abocament amb cubilot, volum

total de formigó 0,062 m³/m², acer UNE‐EN

10080 B 500 S, amb una quantia total de 1

kg/m², i malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6‐6 B

500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080.

35,85 43,10 €         1.545,06

2.681,49 €                       

3. REVESTIMENTS

3.01 PINTURES ‐ CEL RAS ‐ RAJOLA

3.01 E898KAB0 m² Pintat de parament vertical de guix amb pintura

amb baix contingut de disolvents, plàstica per a

interiors , de color blanc, amb una capa

d'imprimació específica i dues capes d' acabat.

20,58 9,40  193,45 

3.02 E898KAB0 m² Pintat de parament horitzontal de guix amb

pintura amb baix contingut de disolvents,

plàstica per a interiors , de color blanc, amb una

capa d'imprimació específica i dues capes d'

acabat.

34,10 9,40  320,54 

3.03 RAG012 m² Alicatat amb rajola de València acabat llis,

20x20 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua

E>10%, grup BIII, resistència al lliscament

Rd<=15, classe 0, col∙locat sobre una superfície

suport de plaques de guix laminat, en

paraments interiors, rebut amb adhesiu

cimentós d'enduriment normal, C1 gris, sense

junt (separació entre 1,5 i 3 mm); cantoneres

de PVC.

63,75 14,04  894,73 

3.04 L84R210C Muntatge de més de 10 plaques per a cel ras de

qualsevol material, col∙locades sobre entramat

vist amb material reaprofitat.

34,10 5,63  191,98 

1.600,71 €                       

TOTAL CAPITOL 2.‐ ESTRUCTURA ‐ FORJAT COL∙LABORANT

TOTAL CAPITOL 3.00.‐REVESTIMENTS 
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4. PAVIMENT

4.01 PAVIMENT

4.01 E9DC1A13 m² Paviment interior, de rajola de gres porcellànic

premsat polit antilliscant, grup BIa (UNE‐EN

14411), de forma rectangular o quadrada, preu

mitjà, d'1 a 5 peces/m2, col∙locades amb

adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE‐EN

12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE‐EN

13888).

34,11 16,20 €         552,58

552,58 €                         

5. TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

5.00 CARPINTERIA I PROTECCIONS

5.01 1A231331 m² Porta interior de fusta, pintada, amb porta de

fulles batents de fusta d'una llum de bastiment

aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per

a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de

llum de bastiment.

4,00 94,89  379,54

5.02 KANA7176 u Subministre i col.locació de marc duella per a

porta de d'una fulla fusta per a una llum de

bastiment de 800 cm d'amplària i 210 cm

d'alçària.

4,00 19,24  76,96

5.03 LCL060 u Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles

practicables, amb obertura cap a l'interior,

dimensions 800x1000 mm, acabat lacat color

blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix

el gruix i la qualitat del procés de lacat,

composta de fulla de 48 mm i marc de 40 mm,

rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,

maneta i ferraments, segons UNE‐EN 14351‐1;

transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de

5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26

mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire

classe 4, segons UNE‐EN 12207, classificació a

l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE‐EN

12208, i classificació a la resistència a la força

del vent classe C5, segons UNE‐EN 12210, sense

bastiment de base i sense persiana. Inclús

patilles d'ancoratge per a la fixació de la

fusteria, silicona per a segellat perimetral del

junt entre la fusteria exterior i el parament. El

preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.

1,00 308,26  308,26

TOTAL CAPITOL 4.00.‐PAVIMENT

NOTA: La carpinteria interior amb bastiment de tac, folrat amb tapetes de fusta de roure i porta llisa, en fusta, gruix 35mm. Ferratges de

penjar i pany tipus TESA o similar. Tot envernissat al natural.
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5.04 LCL060 Finestra d'alumini, gamma bàsica, dues fulles

practicables, amb obertura cap a l'interior,

dimensions 2000x1000 mm, acabat lacat color

blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix

el gruix i la qualitat del procés de lacat,

composta de fulla de 48 mm i marc de 40 mm,

rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,

maneta i ferraments, segons UNE‐EN 14351‐1;

transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de

5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26

mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire

classe 4, segons UNE‐EN 12207, classificació a

l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE‐EN

12208, i classificació a la resistència a la força

del vent classe C5, segons UNE‐EN 12210, sense

bastiment de base i sense persiana. Inclús

patilles d'ancoratge per a la fixació de la

fusteria, silicona per a segellat perimetral del

junt entre la fusteria exterior i el parament. El

preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.

1,00 383,37  383,37

1.148,13 €                       

6. INSTAL∙LACIÓ AIGUA ‐ ELEMENTS SANITARIS

6.01 u Instal∙lació complerta de fontaneria segons

plànols, traçat i dimensionat de projecte

incloent:

1,00 350,00  350,00

Instal∙lació complerta aigua freda i calenta,

amb tub coure semidur a zones empotrades

per a 2 serveis.

Realització de la conducció de l'aigua destilada,

desde la sala de maquinas fins a cada box.

Formació de regates verticals i horitzontal

sempre amb diagonal en el cas de parament per 

assolir pendents necessàries, en cada un dels

casos. 

6.02 u Subministrament i col∙locació de clau de pas de

3/4" a l' entrada d' alimentació del locals

humits, incloent tots els accessoris necessaris

per al seu funcionament.

4,00 7,25  29,00

6.03 IFM005 m Canonada per a muntant de fontaneria,

col∙locada superficialment, formada per tub de

polietilè reticulat (PE‐Xa), sèrie 5, de 20 mm de

diàmetre exterior, PN=6 atm.

25,00 4,60  115,00

TOTAL CAPITOL 5.00.‐ CARPINTERIA
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6.04 EJ13B61K u Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada,

senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i

preu superior, recolzat sobre taulell o moble.

Inclou peça de suport.

1,00 68,00  68,00

6.05 EJ14B31N u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida

vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de

color blanc, preu superior, col∙locat sobre el

paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

1,00 85,23  85,23

6.06 EJ23613G u Aixeta monocomandament temporitzada per a

lavabo, muntada superficialment sobre taulell o

aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,

amb dues entrades de maniguets.

2,00 55,00  110,00

6.07 EJ4ZU015 u Porta‐rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable

amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm,

col∙locat amb fixacions mecàniques.

1,00 9,22  9,22

6.08 EJ4ZU120 u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de

secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de

fondària i 600 mm de llargària, col∙locat amb

fixacions mecàniques.

1,00 12,66  12,66

6.09 ISB010 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües

residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de

110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió

enganxada amb adhesiu. Inclús líquid

netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de

PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció

a l'obra, accessoris i peces especials.

30,00 11,45  343,35

6.10 SAD005 u Plat de dutxa acrílic, gamma bàsica, color, de

75x75 cm, amb joc de desguàs, amb joc de

desguàs. Inclús silicona per a segellat de junts.

El preu no inclou l'aixeteria.

1,00 75,00  75,00

6.11 SAL015 u Lavabo de porcellana sanitària, sota taulell de

cuina, gamma bàsica, color blanc, de 560x420

mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de

fixació i silicona per a segellat de junts. El preu

no inclou el taulell ni l'aixeteria.

1,00 65,00  65,00

1.262,45 €                       TOTAL CAPITOL 6.00.‐ INSTAL∙LACIÓ AIGUA ‐ ELEMENTS SANITARIS
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7. INSTAL∙LACIO ELECTRICA

7.00 INSTAL∙LACIO ELECTRICA

7.01 IEI030 u Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis

generals, en una zona de <35m2, composta de:

quadre de serveis generals; circuits amb

cablejat sota tub protector per alimentació d'els

següents usos comuns: enllumenat d'escales i

zones comunes, enllumenat d'emergència

d'escales i zones comuns, porter electrònic o

videoporter, preses de corrent, recinte de

telecomunicacions; mecanismes.

T/A 990,50  990,50

990,50 €                         

8. AJUDAS RAM DE PALETA 

AJUDAS RAM DE PALETA 

8.01 Ajudes de paleta en descarrega materials, obrir

i tapar regates i en partides de llauner, aigua

freda i calenta, electricitat, climatització,

telefonia, ethernet, sanitaris, carpinteria i

possibles imprevistos conseqüencia directa de

l'obra.

8.02 Ajudes a Instal∙lacions de Fontaneria 1,00 100,00  100,00

8.03 Ajudes a Instal∙lacions d' Electricitat 1,00 100,00  100,00

8.04 Ajudes a Instal∙lacions d' aparells sanitaris 1,00 100,00  100,00

8.05 Ajudes a Treballs de revestiments 1,00 100,00  100,00

400,00 €                         

10.973,66 €           

TOTAL CAPITOL 7.00.‐ INSTAL∙LACIÓ ELECTRICA

TOTAL CAPITOL 8.00.‐ AJUDES

TOTAL ACTUACIÓ Nº5
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ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIÓ 06
CONDICIONAMENT DE CAMINS A LES INSTAL∙LACIONS DEL DIPÒSIT CONTROLAT I PLANTA DE COMPOSTATGE

Nº  CODI ITEC U DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ Preu €/m² Import Total €

1. ENDERROC ‐ MOVIMENT DE TERRES

1.01 F22113L2 m² Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb

pala carregadora i càrrega mecànica sobre

camió .

Criteri d'amidament:m2 de superfície realment

executada, amidada segons les especificacions

de la DT.

CAMÍ D'ACCES A LA PLANTA DE 

COMPOSTATGE

22,50 38,00  855,00 

1.02 K219KFC0 m Tall i enderroc de paviment deteriorat de

profunditat 55, amb màquina cortajuntas amb

disc de diamant, per a delimitar la zona a

demolir.

CAMÍ D'ACCES AL VAS ABOCADOR 41,25 21,00  866,25 

1.03 F24120D3 Transport de terres per a reutilitzar en obra,

amb camió de 24 t i temps d'espera per a la

càrrega amb mitjans mecànics, amb un

recorregut de fins a 2 km . 

GENERAL  45,00 14,00   630,00 

TOTAL ENDERROC ‐ MOVIMENT DE TERRES 2.351,25 €                       

2. CIMENTACIÓ ‐ PAVIMENT

2.01 ADR025 m3 Reblert en extradós d'elements de

fonamentació subbase tot‐u artificial, amb 

mitjans manuals, estès i compactació al 95%

del Proctor Modificat amb picó vibrant de

guiat manual.

CAMÍ D'ACCES A LA BASSA LIXIVIATS 16,50 28,00   462,00 

CAMÍ D'ACCES A LA PLANTA DE COMPOSTATGE 855,00 

CAMÍ D'ACCES AL VAS ABOCADOR 55,00 28,00   1.540,00 

2.02 Reposició de paviment de formigó, col∙locada

amb "extendedora" i compactado del material

al 98% del PM

CAMÍ D'ACCES A LA BASSA LIXIVIATS 16,50 145,00   2.392,50 

CAMÍ D'ACCES A LA PLANTA DE COMPOSTATGE 13,5 145,00   1.957,50 

CAMÍ D'ACCES AL VAS ABOCADOR 55,00 145,00   7.975,00 

TOTAL CIMENTACIÓ ‐ PAVIMENT 15.182,00 €                     

3. AJUDES ‐ RAM PALETA

3.01 pa Ajudes a la formació de la reposició de 

paviment de formigó, acabats.  

1,00 523,56 523,56 

TOTAL AJUDES ‐ RAM PALETA 523,56 €                           

18.056,81 €         

TOTAL CAPÍTOL 01

TOTAL CAPÍTOL 02

TOTAL CAPÍTOL 03

TOTAL ACTUACIÓ Nº6
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134.914,71 €       

TOTAL PEM (Presupost d' execució material) 134.914,71 €                  

TOTAL GASTOS GENERALS 13% ( PEM) 17.538,91 €                    

TOTAL BENEFICI INDUSTRIAL 6% ( PEM) 8.094,88 €                      

TOTAL PEC  160.548,50 €                  

TOTAL IVA 21% 33.715,19 €                    

194.263,69 €        

LOT Nº1 TOTAL ACTUACIONS Nº1‐N2‐Nº3‐4‐Nº5‐Nº6 D'OBRES

LOT Nº1 TOTAL ACTUACIONS Nº1‐N2‐Nº3‐4‐Nº5‐Nº6 D'OBRES
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Nº  CODI ITEC U DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ Preu €/m² Import Total €

5. TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

5.00 CARPINTERIA I PROTECCIONS

F1 ‐ F2 u. Finestra d'alumini, sèrie Stilo 50 RPT "ALUGOM", una fulla oscil∙lobatent

i una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior,

dimensions 1200x1000 mm, acabat lacat color blanc, amb el

segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de

lacatge, composta de fulla de 50 mm i marc de 43 mm, junquillos, galce,

juntes d'estanquitat de EPDM, manilla i ferratges, segons UNE‐EN 14351‐

1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 3,5 W/(m²K); gruix màxim de

l'envidrament: 44 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe

4, segons UNE‐EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe

E1200, segons UNE‐EN 12208, i classificació a la resistència a la càrrega

del vent classe C5, segons UNE‐EN 12210, sense premarc i sense

persiana. Fins i tot patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria,

silicona per a segellament perimetral de la junta entre la fusteria

exterior i el parament.

2,00 315,00  630,00 

F3 u. DIM. 1100X1000m 1,00 300,00  300,00 

F4‐F5‐F7‐F8 u. DIM. 1400X1000m 4,00 325,00  1.300,00 

F6

u. Finestra Doble fulla practicables + doble fulla

d'oscil∙lobatent. DIM. 1300X1000m 2,00

310,00  620,00 

Finestra fixa superior i inferior: 8u.

F1‐F2‐F3‐F4‐F5‐

F6‐F7‐F8

Finestral fix d'alumini, sèrie Stilo 50 RPT "ALUGOM",

dimensions 600x1000 mm, acabat lacat color blanc, amb el

segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de

lacatge, marc de 43 mm, junquillos, galce, juntes d'estanquitat

de EPDM, segons UNE‐EN 14351‐1; transmitància tèrmica del

marc: Uh,m = 3,5 W/(m²K); gruix màxim de l'envidrament: 44 mm, amb

classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE‐EN 12207,

classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE‐EN 12208,

i classificació a la resistència a la càrrega del vent classe C5, segons UNE‐

EN 12210, sense premarc i sense persiana. Fins i tot patilles d'ancoratge

per a la fixació de la fusteria, silicona per a segellament perimetral de la

junta entre la fusteria exterior i el parament. El preu no inclou el rebut

en obra de la fusteria.

16,00 115,00  1.840,00 

4.690,00 €                            

6. VARIS

6.00 AJUDES DE TREBALLS PALETA ‐ DESCARREGAR MATERIAL

6.01 pa Ajudes de paleta en descarrega materials, obrir i tapar buits i en

partides de carpinteria i revestiments d'acabats possibles imprevistos

conseqüencia directa de l'obra.

1,00 980,00  980,00 

AJUDES DE TREBALL PALETA ‐ REVESTIMENTS

6.02 pa Repercussió per m² de superfície construïda d'obra d'ajudes de

qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per la correcta execució

de la substitució de la carpinteria, acabats de morter i acabats de

pintura interior dins la planta primera del edifici. Inclús material auxiliar

per a realitzar tots aquells treballs d'obertura de la carpinteria, obertura

de buits de la paret de façana, fixació de suports, rebuts i rematades

precises per al correcte muntatge de la instal∙lació de carpinteria.

1,00 2.102,00  2.102,00 

AJUDES DE TREBALL PALETA ‐ CLIMATITZACIÓ

6.03 pa Ajudes per a retirar aparell exterior d'aire a condicionat en una de les

finestres per a façana exterior del carrer Sant Jordi

1,00 495,00  495,00 

3.577,00 €                            

TOTAL ACTUACIÓ Nº7 8.267,00 €                  

LOT Nº2: ACTUACIONS Nº7‐Nº8‐Nº9

ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIÓ 07
SUBSTITUCIÓ DE LA CARPINTERIA DE FUSTA PER UNES D'ALUMINI ‐ ED. SANT JORDI C/ PAU CASALS

TOTAL CAPITOL 5.00.‐ CARPINTERIA

TOTAL CAPITOL 6.00.‐ AJUDES
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ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIÓ 08

Nº  CODI ITEC U DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ Preu €/m² Import Total €

1. INSTAL∙LACIÓ CLIMATITZACIÓ

1.01 SUBSTITUCIÓ DELS TERMOSTATS

pa Substitució i instal∙lació del sistema de control de temperatures i horaris,

de la calefacció i aire acondicionat centralitzat i a distancia amb sistema

Sauter en totes les plantes de l'edifici. Per modificar amb controls

tecnologics més efectius i avançats per tal ser més precisos en el consum

efectat en aquell moment, en zona i temps i beneficiar‐nos d'un correcta

instal∙lació energetica més sostenible pel medi ambient.

1,00 14.030,00  14.030,00 

1.02 ADEQUACIÓ CLIMA INST. EXISTENT 1,00 5.525,80  5.525,80 

Adequar vas d'expansió:

Suministra: Vas expansió 150L, accesoris connexió

Instal∙lació 

Posar tub armaflex Chek Silver + lamina alumini

Suministra: Tubs de 48x27 + 60x29 + 76x30

Instal∙lació 

Suministrar gas refrigerant

Gas refrigerant + impost especial

Instal∙lació 

Ajuda de treballs climatització ‐ soldadura

Ajudes de treball d'omplir de nitrogen

19.555,80 €                         

2. INSTAL∙LACIÓ ELECTRICA

2.00 SUBSTITUCIÓ IL∙LUMINACIÓ LED

2.01 III135 u Subministrament i instal∙lació encastada de lluminària quadrada de

sostre, de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc acabat mat,

no regulable, sèrie eQ Modular System 60x60 M4, referència

3255E42683000BM "LLEDÓ", de 24 W, alimentació a 220/240 V i 50‐60

Hz, de 597x597x63 mm, amb quatre llums LED LED830, temperatura de

color 3000 K, òptica formada per reflector recobert amb alumini

vaporitzat, acabat molt brillant, d'alt rendiment, marc embellidor, índex

d'enlluernament unificat 19, índex de reproducció cromàtica major de

80, flux lluminós 2393 lúmens, grau de protecció IP40, amb elements de

fixació per a fals sostre d'escaiola o de plaques de guix laminat,

referència 3255000000000, ventosa per a instal∙lació ràpida i registre de

lluminària, referència 325500000000K. El preu no inclou les ajudes de

paleta per a instal∙lacions.

26,00 8.673,86 

2.02 AJUDES 1,00 37,60  37,60 

8.711,46 €                            

28.267,26 €               

pa

TOTAL CAPITOL 1.00.‐ INSTAL∙LACIÓ CLIMATITZACIÓ

333,61 

TOTAL CAPITOL 2.00.‐ INSTAL∙LACIÓ ELECTRICA

TOTAL ACTUACIÓ Nº8

DOS ACTUACIONS PEL TEMA SISTEMA CLIMATITZACIÓ PS‐1 I SISTEMA IL∙LUMINACIÓ ‐ CENTRE DE VISITANTS DEL PALLARS JUSSÀ ‐                                                       ED. 

EPICENTRE (MUSEU DE TREMP)
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nº Cap ref. Unitats Capitol Quantitat preu / unitari Import

1. INSTAL∙LACIÓ CONTROL CLIMA

1.00 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURES I HORARI, CALEFACCIÓ I 

AIRE CONDICIONAT CENTRALITZAT 

1.01 pa Substitució del control de climatització per un Sistema Scada; aquest

sistema és una eina per tractar totes les dades disponibles de consum,

temperatures, hores de funcionament, etc.. a traves d’una pantalla de

mandos de gestió, de anàlisis de tendències, de informes i de qualitats

de dades, en cada dependencia de cada planta de l'edifici. Tecnologia

més precisa per gestionar el clima, en quan a temperatura, programació

en horari de funcionament,etc... 

1,00 11.922,39                           

1.02 Producció

u Webserver Sauter EY‐AS524F001 1,00

u Comunicador Sauter EY‐CM721F010 1,00

u Convertidor RS232/RS484 1,00

u Sonda temperatura canya 100mm 1/2" Sauter 2,00

u Programació 1,00

u Armari metal∙lic i cablejat 1,00

1.03 Despatx

u Termostat digital TX150 220v Modbus RS232 4,00

1.04 Biblioteca

u Termostat digital TX150 220v Modbus RS232 2,00

u Caixa relès esclaus 2,00

1.05 Planta Segona

u Termostat digital TX150 220v Modbus RS232 3,00

1.06 Planta Primera

u Termostat digital TX150 220v Modbus RS232 3,00

1.07 Planta Baixa

u Termostat digital TX150 220v Modbus RS232 3,00

1.08 Magatzem (Planta Soterrani ‐1)

u Termostat digital TX150 220v Modbus RS232 1,00

1.09 Aula (Planta Soterrani ‐1)

u Termostat digital TX150 220v Modbus RS232 1,00

u Sonda temperatura i humitat 2,00

1.10 pa Modificació instal∙lació climatització SALA DE PLENS. Inclou instal∙lació

tubs helocoïdals insonoritzats, tuberes d'impulsió. Inclou treballs d'obra

civil necesaris. Modificació instal∙lació elèctrica, pintura de paraments

verticals i horitzontals afectats per la instal∙lació. Part proporcional de

peces especials, modificacions mecàniques, electriques, electroniques

en equips de producció tot completament acabat i en funcionament. 

1,00

11.922,39 €

11.922,39 €

48.456,64 €

TOTAL PEM (Presupost d' execució material) 48.456,64 €                         

TOTAL GASTOS GENERALS 13% ( PEM) 6.299,36 €                            

TOTAL BENEFICI INDUSTRIAL 6% ( PEM) 2.907,40 €                            

TOTAL PEC  57.663,41 €                         

TOTAL IVA 21% 12.109,32 €                         

69.772,72 €               

TOTAL CAPITOL 1.‐ INSTAL∙LACIÓ CONTROL CLIMA

TOTAL ACTUACIÓ Nº9

LOT Nº2 TOTAL ACTUACIONS Nº7‐N8‐Nº9 D'INSTAL∙LACIONS

LOT Nº2 TOTAL ACTUACIONS Nº7‐N8‐Nº9 D'INSTAL∙LACIONS

11.922,39       

ESTAT D' AMIDAMENTS: ACTUACIÓ 09
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IMPORT (€)

150,00 €                     

752,56 €                     

3.449,38 €                  

354,00 €                     

13.786,34 €               

1.430,00 €                  

1.550,96 €                  

100,00 €                     

24.761,86 €               

8.639,50 €                  

530,00 €                     

180,00 €                     

414,09 €                     

3.475,36 €                  

19.897,20 €               

600,00 €                     

150,00 €                     

500,00

2.282,91

14.527,60

5.156,96

1.300,00

1.895,52

560,00 €                     

1.777,81 €                  

2.681,49 €                  

1.600,71 €                  

552,58 €                     

1.148,13 €                  

1.262,45 €                  

990,50 €                     

400,00 €                     

2.351,25 €                  

15.182,00 €               

523,56 €                     

134.914,71 €             

AJUDES RAM DE PALETA 

ACTUACIÓ Nº6

ACTUACIÓ Nº4

PRELIMINARS

RAM DE PALETA ‐ TANCAMENT I DIVISORIES

ESTRUCTURA ‐ FORJAT COL∙LABORANT

REVESTIMENTS

PAVIMENT

PRELIMINARS

ENDERROCS

RAM DE PALETA ‐ CARPINTERIA

REVESTIMENTS

INSTAL∙LACIÓ ELECTRICA

AJUDES RAM DE PALETA 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT Nº1

ACTUACIÓ Nº5

INSTAL∙LACIÓ ELECTRICA

INSTAL∙LACIÓ DE SO

CARPINTERIA

ELEMENTS SANITARIS

INSTAL∙LACIÓ ELECTRICA

AJUDES RAM DE PALETA 

ENDERROC ‐ MOVIMENT DE TERRES

CIMENTACIÓ ‐ PAVIMENT

RESUM PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  LOT Nº1

AJUDES RAM DE PALETA 

ACTUACIÓ Nº1

CAPITOLS

INSTAL∙LACIÓ CLARABOYA CENTRAL

REVESTIMENT

AJUDES RAM DE PALETA 

PRELIMINARS

ENDERROCS

ACTUACIÓ Nº2

RAM DE PALETA ‐ CARPINTERIA

REVESTIMENTS

INSTAL∙LACIÓ ELECTRICA

AJUDES RAM DE PALETA 

ACTUACIÓ Nº3

PRELIMINARS

ENDERROCS

RAM DE PALETA ‐ CARPINTERIA

TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

REVESTIMENTS

PR PRESSUPOST RESUM  

 

El pressupost Resum de les obres de reforma que s’han portat a terme en dos LOTS. 

A continuació del Lot nº 1 d’Obres, es valora per actuacions i capítols: 
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134.914,71 € 
17.538,91 €               

8.094,88 €                  

160.548,50 €             

33.715,19 €               

194.263,69 € 

TOTAL PEM LOT Nº1  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

TOTAL FINAL

TOTAL GASTOS GENERALS 13% ( PEM)

TOTAL BENEFICI INDUSTRIAL 6% ( PEM)

TOTAL PEC 

TOTAL IVA 21%

IMPORT (€)

4.690,00 €    

3.577,00 €    

19.555,80 € 

8.711,46 €    

ACTUACIÓ Nº9 11.922,39 € 

48.456,64 € 

RESUM PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  LOT Nº2

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT Nº2

ACTUACIÓ Nº7

ACTUACIÓ Nº8
INSTAL∙LACIÓ ELECTRICA

CAPITOLS

CARPINTERIA

AJUDES RAM DE PALETA 

INSTAL∙LACIÓ CLIMATITZACIÓ

INSTAL∙LACIÓ MAQUINARIA CLIMATITZACIÓ

El pressupost d’execució material de  les obres de  reforma del LOT Nº1 s’estima en #134.914,71€# 

(CENT TRENTA I QUATRE MIL NOU CENTS CATORZE AMB SETANTA UN CENTIMS D’EURO).  

 

TOTAL FINAL (PEM) LOT Nº1: 

 

El  pressupost  d’execució  material  TOTAL  FINAL  de  les  obres  i  instal∙lacions  de  reforma  de  les 

actuacions  realitzades del  LOT Nº1  s’estima en #194.263,69€#  (CENT NORANTA QUATRE MIL DOS 

CENTS SEIXANTA TRES AMB SEIXANTA NOU CENTIMS D’EURO).  

 

LOT Nº2: Actuacions i capítols: 

 

 

 

 

 

 

 

El pressupost d’execució material de  les obres de  reforma del  LOT Nº2  s’estima en  #48.456,64€# 

(QUARANTA VUIT MIL QUATRE CENTS CINQUANTA SIS AMB SEIXANTA QUATRE CENTIMS D’EURO).  
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48.456,64 €    
6.299,36 €                  

2.907,40 €                  

57.663,41 €               

12.109,32 €               

69.772,72 €    

TOTAL PEM LOT Nº2 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
TOTAL GASTOS GENERALS 13% ( PEM)

TOTAL BENEFICI INDUSTRIAL 6% ( PEM)

TOTAL PEC 

TOTAL IVA 21%

TOTAL FINAL

TOTAL FINAL (PEM) LOT Nº2: 

 

El  pressupost  d’execució  material  TOTAL  FINAL  de  les  obres  i  instal∙lacions  de  reforma  de  les 

actuacions  realitzades  del  LOT  Nº2  s’estima  en  #69.772,72€#  (SEIXANTA  NOU  MIL  SET  CENTS 

SETANTA DOS AMB SETANTA DOS CENTIMS D’EURO).  

 

 

                                                                                                 Sabadell a 28 d’Octubre de 2021 

 

L’Enginyer Industrial                      El Peticionari 

Germán Palacín Fornons         

Nº Col 11.460       
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DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
    

  Plànols d’Actuació nº1 

DGU 1.1.‐ Planol de situació i emplaçament 
DGA 1.2.‐ Planta Sala Auditori actual 
DGA 1.3.‐ Planta Sala auditori reforma  
   

Plànols d’Actuació nº2 

DGU 2.1.‐ Planol de situació i emplaçament 
DGA 2.2.‐ Planta Coberta Actual 
DGA 2.3.‐ Planta Coberta Reforma 
DGA 2.4.‐ Planta estructura S1 – coberta 
DGA 2.5.‐ Planta estructura S2 – coberta 
DGA 2.6.‐ Seccions 1 
DGA 2.7.‐ Seccions 2 
 

Plànol d’Actuació nº3 

DGU 3.1.‐ Planol de situació i emplaçament 
DGA 3.2.‐ Planta Primera Distribució Actual Oficina – despatx 1 
DGA 3.3.‐ Planta Primera Distribució Final Oficina – despatx 1 i 2 
DGA 3.4.‐ Planta Primera: Seccions S1‐S2‐S3  
 

Plànol d’Actuació nº4 

DGU 4.1.‐ Planol de situació i emplaçament 
DGA 4.2.‐ Planta Tercera Distribució actual Sales 1‐2‐3  
DGA 4.3.‐ Planta Tercera Distribució actual Sala reunions ‐ magatzem 
DGA 4.4.‐ Planta tercera Distribució final I 
DGA 4.5.‐ Planta tercera Distribució final II 
DGA 4.6.‐ Seccions final II 
 

Plànol d’Actuació nº5:  

DGU 5.1.‐ Planol de situació i emplaçament 
DGA 5.2.‐ Deixalleria Consell Comarcal Planta Baixa i Secció actual 
DGA 5.3.‐ Deixalleria Consell Comarcal Planta Baixa i Altell Reforma 
DGA 5.4.‐ Deixalleria Consell Comarcal Secció S1‐1’ / S2‐2’ / Alçat façana int. 
DGA 5.5.‐ Deixalleria Consell Comarcal Planta Baixa i Altell inst. Aigua 
DGA 5.6.‐ Planta Altell: Instal∙lació elèctrica ‐ PCI 
 

Plànols d’Actuació nº6 

DGU 6.1.‐ Planol de situació i emplaçament  
DGA 6.2.‐ Execució i reforç de camins 
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Plànols d’Actuació nº7 
 
DGU 7.1.‐ Planol de situació i emplaçament 
DGA 7.2.‐ Planta Baixa Carpinteria – Actual final 
 

Plànols d’Actuació nº8 

DGU 8.1.‐ Planol de situació i emplaçament 
DGA 8.2.‐ Planta Soterrani Intal∙lació de climatització  
DGA 8.3.‐ Planta Baixa Instal∙lació electrica 
DGA 8.4.‐ Planta Primera Instal∙lació electrica 
DGA 8.5.‐ Planta Segona Instal∙lació electrica 
DGA 8.6.‐ Planta Tercera Instal∙lació electrica 
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ANN  DOCUMENTS ANNEXES AL PROJECTE 

  ANN1  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

  ANN2  PLEC DE CONDICIONS 
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DA.1 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA 
 
MEMÒRIA 
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.1 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. 
 
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. 
 
2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’OBRA 
 
2.1  Dades del Projecte 
 

PROMOTOR / PROPIETAT:    CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ           NIF: P7500014A 

  C/ Soldevila, nº18  25620 TREMP 

AUTOR DEL PROJECTE / E.S.SALUT: GERMAN PALACIN FORNONS, Enginyer Industrial, Col∙legiat núm. 11.460 

 
TITOL DEL PROJECTE:   ACTUACIONS  EN  EQUIPAMENTS  DE  SERVEIS  SUPRAMUNICIPALS 

TITULARITAT DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 
 
EMPLAÇAMENT LOT Nº1:  ‐ EDIFICI EPICENTRE – CENTRE DE VISITANTS (MUSEU DE TREMP) 

‐ EDIFICI CASA SULLÀ – SEU DEL CONSELL I ARXIU COMARCAL DEL PALLARS 
JUSSÀ    
‐ EDIFICI SERVEIS TECNICS – DEIXALLERIA CONSELL COMARCAL DEL PALLARS 
JUSSÀ 
‐  CAMINS  PER  ANAR  AL  DIPOSIT  CONTROLAT  DE  RESIDUS  DEL  PALLARS 
JUSSÀ. 
  

EMPLAÇAMENT LOT Nº2:  ‐ EDIFICI SANT JORDI C/ PAU CASALS 
‐ EDIFICI EPICENTRE – CENTRE DE VISITANTS (MUSEU DE TREMP) 
‐ EDIFICI CASA SULLÀ – SEU DEL CONSELL I ARXIU COMARCAL DEL PALLARS   
JUSSÀ    
 
 

PRESSUPOST EXECUCIÓ DE L’OBRA FINAL: 264.036,41€ 
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ACTUACIÓ Nº1
ACTUACIÓ Nº2
ACTUACIÓ Nº3
ACTUACIÓ Nº4
ACTUACIÓ Nº5
ACTUACIÓ Nº6

ACTUACIÓ Nº7

ACTUACIÓ Nº8

ACTUACIÓ Nº9

LOT Nº1 d'Obres

ESQUEMA D'ACTUACIONS DEL PROJECTE

LOT Nº2 

d'Instal∙lacions

2.2 Situació i Característiques de l’Obra 
 
El  projecte  descriu  les Obres  i  d’Instal∙lacions  situades  dins  d’edificis  de  serveis  públics  titulats  pel  Consell 
Comarcal del Pallars Jussà (CCPJ) i/o en zones del municipi de Tremp.   
 
En el  present projecte és descriuen les obres d’actuació diferenciades en dos LOTS: Lot nº1 Actuacions d’Obres 
i el Lot nº2 Actuacions d’Instal∙lacions; que es pretenen portar a  terme, mitjançant  la definició dels plànols  i 
demés documents que l’integren, i obtenir la corresponent llicència municipal d’obres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les  inversions previstes en aquestes actuacions estan encaminades a  la millora de  l’eficiencia energètica dels 
edificis on estan ubicades. 
 
 
2.3 Parts de l’Obra 
 
El conjunt de l'obra es composa de les següents unitats o partides, relacionades per ordre d'execució teòric: 
 

 Enderrocs / moviments de terra 

 Ram de paleta – carpinteria / Tancament i divisories 

 Estructura ‐ Forjat Col∙laborant 

 Revestiments ‐ Paviments  

 Instal∙lació aigua ‐ Elements Sanitaris  

 Instal∙lació elèctrica – so 

 Instal∙lació Climatització 

 Instal∙lació Claraboya central 
 

 
3. PLA D'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
3.1 Descripció dels processos i programació de les obres 

 
3.1.1 Enderrocs / moviments de terra 

 
Els  enderrocs  correspondran  a  la  compartimentació  vertical  d’envans  existents  en  varies  actuacions,  com 
l’actuació nº1‐nº3‐nº4. Enderroc o retirada de l’estructura de l’actual claraboia en l’actuació nº2. 
Retirada de cel ras de varies actuacions en quan a plaques de guix  i a  l’aplegament del material per després 
transportar a l’abocador.   
  
En l’actuació nº6 es tracta de desbrossar, neteja i executar un reforç de 3 camins malmesos que es dirigeixen a 
la zona dels terrenys implantats del dipòsit controlats de residus. 
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3.1.2 Ram de paleta – carpinteria / Tancament i divisòries 
 

‐ Execució  de  parament  divisori  verticals  a  base  de  envà  d’obra  de  fabrica  i  de mampara mixta  per 
separar les zones de despatxos, sales de reunions. 

‐ Treballs d’executació de la nova claraboia central, col∙locar perfils metal∙lics.  
‐ Executar cel ras de plaques de Pladur. 
‐ Execució de revestiments a base de pintura plàstica colors a definir en zona oficines. I en l’actuació nº5 

pavimentar i alicatar amb rajola la planta altell de la Nau de la Deixalleria. 
‐ Execució de cel ras acústic i instal∙lació de so en la sala auditori. Actuació nº1 
‐ Formació de tota la carpinteria contemplada als plànols de les actuacions nº1‐nº3‐nº4‐nº5. 
‐ Instal∙lació elèctrica, il∙luminació i instal∙lació climatització en actuacions nº8 i nº9 
‐ Execució de pavimentació de camins en l’actuació nº6 
‐ Execució i instal∙lació de la substitució de carpinteria de fusta existent per carpinteria d’alumini segons 

plànols. Actuació nº7.  
 
 
3.1.3Estructura – Forjat col∙laborant 
 
En l’actuació nº5 dins la nau de la Deixalleria s’executar una nova planta altell damunt dels actuals vestuaris. Es 
tracta d’amplia el paviment de l’altell en tapar el sostre del passadis en extendre les xapes col∙laborants d’acer  
galvanitzat amb subjecció de perfilaria metal∙lica a un extrem i a l’altre recolzat a façana. Veure plànols adjunts. 
  
Un cop col∙locada  la xapa col∙laborant es procedeix a  llençar‐hi  la capa de formigó armat HA‐25/B/20/IIa.  I a 
continuació  la capa de morter per a nivellar  i col∙locar paviment de  rajola antilliscant per als vestuaris  i sala 
office.  
 
 
3.1.4Revestiment ‐ Paviment 
 
Pel que  fa a  les actuacions nº1‐nº3‐nº4 s’executarà en paraments verticals el  revestiment a base de pintura 
plàstica. 
I en l’actuació nº5 s’executarà en els envans de la planta altell de vestuaris i sala office, l’aplicació de capa de 
morter per posterior col∙locació de  rajola.  I  també pel que  fa al paviment es col∙locarà morter per posterior 
rajola antilliscant.   
 
 
3.1.5 Instal∙lació aigua ‐ Elements Sanitaris 

 
A més a més dels procesos de construcción, s’ha de comptar amb les instal∙lacions de sanejament i conductes 
d’aigua en l’actuació nº5 per abastir del servei d’aigua freda i calenta en el vestuari i la sala d’office de la nau de 
deixalleria. Actualment la nau ja disponía d’ uns banys i vestuaris habituals en planta baixa. 
Un  cop  instal∙lats  els  baixant  i  conductes  es  col∙locarà  els  elements  sanitaris,  piques,  aixetes monomando, 
sifons, dutxes porcelaniques, claus de pas. 
 
3.1.6 Instal∙lació elèctrica – so 
 
Les actuacions nº1‐nº8 i nº9 serà en repassar l’actual instal∙lació elèctrica per adequar la instal∙lació a millorar 
l’eficiencia  energètica.  Es  tracta  de  substituir  la  il∙luminació  existent  halògena  en  totes  les  plantes  que  té 
l’edifici per una il∙luminació tipus led. Aquesta aportació redueix entre un 80% o 90% en el consum energètic, 
respecte les llums halògenes.  
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3.1.7 Instal∙lació Climatització 
 
En els  treballs d’execució de  les  actuacions nº8  i nº9  són en  la  substitució dels  termòstats  actuals de  cada 
planta de l’edifici per altres mes eficients per graduar amb millor eficiència les temperatures. O la substitució 
dels conductes de clima de la planta soterrani actuals per altres mes eficients.   
 
3.1.8 Instal∙lació Claraboia central 
 
El  primer  treball  seria  desmuntar  l’actual  en  vidriat.  Instal∙lar  un  perfils  metàl∙lics  tipus    UPN  160,  i 
posteriorment es col∙locaria un nou lluernari de vidre amb càmera d’aire. 
Els treballs de reforma consisteixen en: 

‐ Desmuntatge de claraboia existent, recuperació de ferrixes per a la seva reutilització o restauració. 
‐ Col∙locació de perfil UPN 160 soldats i anclats a parets existents de l’edifici 
‐ Col∙locació de vidre amb doble Camara 
‐ Col∙locació de panell Sandwich. Dim. 1m ampla. 
‐ Recobriment de xapa de zinc. 
‐ Repàs de pintura  

 
 
4. TERMINI D’EXECUCIÓ GLOBAL I MÀ D’OBRA 
 
4.1 Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra es preveu entre 2 a 6 mesos segons actuació. 
 
4.2 Mà d'obra prevista 
 
El nombre de  treballadors dependrà molt de  cada  actuació, més encara  si  com  s'ha esmentat  abans, hi ha 
actuacions  que  requereixen  la  presència  de  personal  especialitzat  pertanyent  a  empreses  subcontractades. 
Amb tot, es preveu una mitja diària de l'ordre de SIS (5) treballadors. 
 
 
4.3 Interferències i serveis afectats 
 
La principal  interferència  serà  la de  les màquines  i el personal de  les obres amb el  trànsit  i  la  circulació de 
vianants a  la zona, preveient‐se que per a efectuar  les obres, en  l’actuació nº6, serà necessari efectuar algun 
tall de trànsit en les rodalies, ja que les obres es portaran a terme a l’exterior, però les dames actuacions son  
exclusivament a l'interior dels diferents edificis.  
 
A nivell humà, no hi haurà d'haver  interferències  entre  els diferents  grups de persones que  intervindran  a 
l'obra, ja que, com s'ha especificat abans, aquelles actuacions que precisin de personal aliè o subcontractat no 
podran coincidir amb  la resta de treballs que desenvolupi el contractista adjudicatari,  llevat que així s’acordi 
entre  la Direcció Facultativa  i els contractistes. Correspondrà al Contractista, amb el vist  i plau de  la Direcció 
Facultativa, la redacció del Pla d'Obra i la distribució del personal (tant propi com aliè) en les diferents tasques 
o actuacions. 
 
4.4 Serveis afectats 
 
Abans de l'inici de les obres caldrà conèixer tots els serveis que transcorrin en l’activitat de l’edifici i que puguin 
resultar  afectats  (canonades  d’aigua,  electricitat,  telèfon,  etc.),  i  en  qualsevol  cas,  abans  de  procedir  a 
l’obertura de qualsevol rasa o cata caldrà comprovar  l’existència  i  la situació dels serveis que puguin resultar 
afectats per les obres. 
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5. DEFINICIO DELS RISCS I LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 
5.1 Riscs professionals 
 
5.1.1 Procés 1 (Enderrocs) 
 

A) Risc més freqüents: 

 Desprendiments en general. 

 Col∙lapses de les runes i materials desmuntats. 

 Atropellament, col∙lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per maquinària i vehicles. 

 Atrapaments de persones per maquinària i vehicles. 

 Cops de/o contra objectes. 

 Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell. 

 Caigudes d'alçada. 

 Caigudes d'objectes o materials sobre els treballadors. 

 Ferides produïdes per manipulació d'objectes punxants i/o tallants. 

 Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses. 

 Erosions i contusions en manipulació d'eines i materials. 

 Projecció de partícules als ulls. 

 Contactes elèctrics directes. 

 Incendis o explosions. 

 Pols. 

 Soroll. 

 Vibracions. 

 Sobreesforços. 

 Altres. 
 
5.1.2.‐ Procés 2 (estructura/ Ram de paleta – carpintería /tancament i divisories / revestiments) 
 

 Generació excesiva de pols o emanació de gasos tóxics 

 Caigudes des de punts alts o elements temporals d’ accessos (escales, plataformes) 

 Cops  

 Relliscades de terra o les transferencies de tierra i caiguda de roques 

 Caigudes de materials, rebots 

 Entorn massa sorollos 

 Desplomar i/o caigudes de less parets de contenció, pous i rases. 

 Desplomar i/o caigudes de les edificacions veines 

 Accidents derivats de condicions atmosferiques 

 Sobreesforços por postures incorrectes 

 Errors d’ encofrats 

 Generació excesiva de pols o emanació de gasos toxics 

 Caiguda de materials al magatzemat uns damunt dels altres. 

 Riscos derivats del emmagatzematge de materials (temperatura, humitats, reaccions  químiques) 

 Riscos derivats dels accessos a les plantes 

 Riscos derivats de la pujada i recepció de materials 
 
 
5.1.3.‐ Procés 3 (Instal∙lacions electriques, so i climatització) 

 Interferencies amb instal∙lacions de sumministre públic (aigua, llum, gas ...) 

 Enrempades  
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 Relliscades de terra. 

 Caigudes des de punts alts o elements temporals d’ accessos (escales, plataformes) 
 
 
 
 
 

B) Normes bàsiques de seguretat: 
 

 Encintat i vigilància de tota l'obra 

 Prohibició de pas al personal aliè a l'obra. 

 Utilització de totes les proteccions col∙lectives i individuals. 

 Prohibició d'execució de qualsevol altre procés a la zona d'influència. 

 Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada. 

 Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CE d‘ús obligatori a 
tota l'obra. 

 Es disposarà en un magatzem d'altres elements de protecció (ulleres, protectors auditius, etc.) També 
per als visitants que accedeixin a zones de riscs. 

 El personal que realitzi tasques de demolicions serà especialista en aquestes feines 

 Abans de començar els treballs s'inspeccionarà el tall per a detectar possibles problemes d'estabilitat 
del terreny. 

 El  front  d'excavació  realitzat mecànicament  no  pujarà més  d'un metre  per  damunt  del  braç  de  la 
màquina. 

 Prohibició d'emmagatzematge de materials o terres a menys de 2 metres del talús. 

 Es netejarà el front de l'excavació dels materials que puguin presentar risc de desprendiment. 

 El front  i paraments verticals d'una excavació serà  inspeccionat al començar  i acabar  les tasques per 
una persona autoritzada, que assenyalarà els punts que s'han d'arreglar 

 El  sanejament  de  terres  o pedres  amb  palanca  es  farà  amb  la  subjecció  d'un  cinturó  de  seguretat 
anellat a un punt fort. 

 Es senyalitzarà amb una línia la distància mínima de seguretat d'aproximació al talús d'una excavació 
que serà sempre superior a 2 metres. 

 Es paralitzaran les tasques quan els apuntalaments presentin dubtes d'estabilitat. Abans de començar 
les tasques, es reforçaran. 

 Es controlaran els moviments del terreny, col∙locant els testimonis necessaris. 

 Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona autoritzada. 

 Distingir  clarament  entre  l'accés  a  l'obra  de  vianants  i  de maquinària  i  camions,  per  evitar  el  risc 
d'atropellaments. Si això no és possible, es col∙locarà una barrera de separació entre els dos accessos. 

 Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere 

 És prohibit romandre o treballar al costat de la maquinària de moviment de terres. 

 Els  vehicles es  revisaran periòdicament, en especial els òrgans d’accionament pneumàtic. Aquestes 
revisions es faran constar en el llibre de manteniment. 

 Els vehicles portaran d'una forma visible, la càrrega màxima permesa. És prohibit sobrecarregar‐los 

 És prohibit el  transport de personal  fora de  la cabina de conducció  i ocupar aquesta un nombre de 
persones superior als seients disponibles. 

 Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap d'equip que coordinarà les maniobres. 

 Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per 

 evitar l'aixecament de pols. 

 Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l'interior de l'obra, per tal 

 d'evitar el risc d'interferències. 

 S’instal∙laran  als  talussos  de  vessament,  topalls  sòlids  de  limitació  de  recorregut,  a  les  distàncies 
assenyalades als plànols. 

 Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 

 Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 

 Els vehicles disposaran d'assegurança de responsabilitat civil il∙limitada. 

 Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de  la cabina, a  l'interior de 
l'obra. 
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 S'establirà a tota l'obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest tipus de treballs. 

 Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors. 

 Control del trànsit de sortida de l'obra. 

 Control de trànsit de vehicles a l'interior de l'obra. 

 Tanques de protecció. 
 

C) Proteccions individuals: 
 
Proteccions del cap: 

 Cascs : per a totes les persones que participen en l'obra, incluïts els visitants 

 Ulleres contra impactes i antipols. 

 Caretes antipols. 

 Protectors auditius. 
 

Proteccions del cos: 

 Monos  o  bussos  :  es  tindrà  en  compte  les  reposicions  durant  l'obra,  segons  el  Conveni  Col∙lectiu 
provincial. 

 Cinturó de seguretat de subjecció. 

 Arnès de seguretat. 
 

Proteccions de les extremitats superiors: 

 Guants d'ús general. 

 Guants de goma. 
 

Proteccions de les extremitats inferiors: 

 Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 

 Botes de seguretat de lona. 

 Botes de seguretat de cuiro. 
 

D) Proteccions col∙lectives: 
 

 Tanques autònomes. 

 Xarxa de seguretat de gravetat 

 Cinta de balissament per a acotació de l'àrea de treball. 

 Senyals acústiques i lluminoses d'avis de maquinària. 

 Senyals de seguretat. 

 Senyals de tràfic. 

 Topalls o desplaçament de vehicles. 

 Senyals òptiques de marxa enrere vehicles. 
 
 
 
6. RISCS PROFESSIONALS DERIVATS DE LA MAQUINARIA  
 
6.1.1 Maquinària en general: 
 

A) Riscs d'accident: 
 

 Bolcades. 

 Enfonsaments. 

 Cops. 

 Formació d'atmosferes agressives o molestes. 

 Soroll. 

 Explosions i incendis. 

 Atropellaments. 

 Caigudes a qualsevol nivell. 
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 Atrapaments. 

 Talls. 

 Projeccions. 

 Contactes amb energia elèctrica. 

 Altres. 
 

B) Normes o mesures preventives: 
 

 És prohibida  la manipulació de qualsevol  element d'una màquina  accionada  amb  energia  elèctrica, 
sense desconnectar‐la de la xarxa. 

 Les parts mòbils d'accionament mecànic o elèctric tindran carcassa protectora antiatrapament. 

 Els cargols accionats mecànica o elèctricament tindran carcasses protectores antiatrapaments. 

 Les  màquines  de  funcionament  irregular  o  avariades  es  retiraran  immediatament  per  a  la  seva 
reparació. 

 Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d'avís amb el rètol de 
MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR. 

 És prohibida  la manipulació  i operacions d'ajust o de manteniment de  les màquines al personal no 
especialitzat a la màquina objecte de la reparació. 

 Per  tal  d'evitar  la  posada  en  marxa  de  la  màquina  avariada,  es  bloquejaran  els  comandaments 
d'arrencada i en el seu cas, els fusibles elèctrics. 

 Només es permetrà utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit. 

 Els ganxos dels aparells d'hissar romandran lliures de càrregues en els moments de descans. 

 Els maquinistes  tindran sempre sota el seu control visual  les càrregues suspeses, per  tal d'evitar els 
accidents per manca de visibilitat en la trajectòria de la càrrega. 

 Si el maquinista no pogués  controlar  tota  la  trajectòria de  la  càrrega, es  suplirà aquesta mancança 
mitjançant senyalistes. 

 És prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses. 

 Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra tindran limitador de recorregut del carro i els ganxos. 

 És prohibit l'hissat o transport de persones a l'interior de gàbies, cubilots, etc. 

 Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines i vehicles : 

 Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució. 

 Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades 

 No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen 

 No permeti l'accés de persones alienes, i menys el seu ús. 

 No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable 

 No aixequi el tap del radiador quan estigui calent 

 Col.loqui els tacs d'immobilització abans d'alliberar els frens. 

 Abans  de  començar  la  feina,  comprovi  el  correcte  funcionament  dels  comandaments.  Treballi 
còmodament. Ajusti el seu seient. 

 Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de la màquina. 

 És prohibit deixar la màquina en marxa. 

 És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina. 
 

C) Equips de protecció individual (EPI): 
 

 Granota de treball. 

 Casc de seguretat de polietilè. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de cuir. 

 Guants de goma o de PVC. 

 Guants aïllants a l'electricitat. 

 Botes aïllants a l'electricitat. 

 Davantals de cuir. 

 Polaines de cuir. 

 Maniguets de cuir. 
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 Ulleres de seguretat anticops. 

 Faixa elàstica 

 Faixa antivibratòria. 

 Maniguets antivibratoris. 

 Protectors auditius 

 Altres. 
 
6.1.2 Camió de transport: 
 

A) Riscs d'accident: 
 

 Bolcades. 

 Enfonsaments. 

 Atropellaments. 

 Atrapaments. 

 Caiguda del camió per pendents. 

 Topades amb altres vehicles. 

 Incendi. 

 Cremades. 

 Cops. 

 Els derivats de les operacions de manteniment. 

 Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Pols ambiental. 

 Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
 

B) Normes o mesures preventives: 
 

 Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 

 Abans de començar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials, s’instal∙larà el fre de ma i els 
topalls d'immobilització a les rodes, per tal d'evitar accidents per fallida mecànica. 

 Les maniobres de càrrega i descàrrega, d'entrada i sortida, seran dirigides per un especialista. 

 Les maniobres de càrrega i descàrrega a plànol inclinat es faran amb un equip mínim de dos operaris 
des de la caixa del camió amb l'ajut de cordes. És prohibit romandre a la fi del plànol inclinat per tal de 
preveure lesions pel descontrol de la càrrega. 

 El curull màxim permès per a materials sense consistència, és d'un 5%, i es cobriran sempre amb una 
lona. 

 Les càrregues s’instal∙laran repartides de la manera més uniformement possible. 

 No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 

 A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar‐se. 

 En  el  cas d'escalfament del motor, no  s'obrirà directament  la  tapa del  radiador.  Els  vapor podrien 
provocar cremades molt greus. 

 S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants de goma. 

 L'oli del motor només es pot canviar en fred. 

 És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 

 És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

 Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 

 Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 

 És prohibit que els conductors abandonin el camió amb el motor engegat. 

 Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

 Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous o rases 
properes al lloc d'excavació. 
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 El personal encarregat de  les operacions de càrrega  i descàrrega, abans de  l'inici dels treballs, rebrà 
per escrit la normativa següent. 

 Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 

 Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

 Abans de realitzar un esforç col∙loqui els peus en una bona posició per tal d'evitar sobreesforços. 

 Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 

 Per guiar  les  càrregues  suspeses, utilitzi  cordes  lligades als extrems. No  faci  servir  les mans per  tal 
d'evitar lesions. 

 No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels talons. 

 Segueixi les instruccions del guia a l'entrar a l'obra. 

 Respecti la senyalització interior. 

 Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 

 Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 

 A la sortida, torni el casc. 
 

C) Equips de protecció individual (EPI): 
 

 Granota de treball. 

 Casc de seguretat de polietilè. 

 Botes de seguretat amb puntera i plantilla d'acer. 

 Guants de cuir. 

 Manoples de cuir. 

 Cinturó de seguretat. 

 Sabates per a la conducció. 
 
 
6.1.3 Camió grua: 
 

A) Riscs d'accident: 

 Bolcades. 

 Enfonsaments. 

 Atropellaments. 

 Atrapaments. 

 Caiguda del camió per pendents. 

 Topades amb altres vehicles. 

 Incendi. 

 Cremades. 

 Cops de la càrrega. 

 Els derivats de les operacions de manteniment. 

 Caiguda de la càrrega. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Sobreesforços. 

 Caigudes al pujar o baixar de la caixa. 
 

B) Normes o mesures preventives: 
 

 Tots els camions grua estaran en perfecte estat de manteniment i conservació. 

 Abans  de  l'inici  dels  treballs  s’instal∙laran  topalls  immobilitzadors  a  les  quatre  rodes,  i  gats 
estabilitzadors. 

 L'encarregat comprovarà la posició dels gats estabilitzadors abans de la posada en marxa de la grua. 

 Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigits per un especialista. 

 És prohibit sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de la longitud en 
servei del braç. 
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 El conductor de la grua tindrà sempre la càrrega a la vista. Si això no fos possible, la maniobra estarà 
dirigida per un senyalista. 

 És prohibit arrossegar les càrregues amb la grua. És una maniobra molt perillosa. 

 Es prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d'acció de  la grua,  i encara més, al 
seu radi d'acció. 

 Les rampes d'accés per al camió grua no seran superiors al 20% per tal d'evitar el risc de bolcament del 
vehicle. 

 És prohibit estacionar el camió a menys de dos metres del tall del terreny. 

 El conductor del camió tindrà un certificat d'acreditació de la seva capacitat. 

 No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat. 

 A l'interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar‐se. 

 En  el  cas d'escalfament del motor, no  s'obrirà directament  la  tapa del  radiador.  Els  vapor podrien 
provocar cremades molt greus. 

 S'evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s'empraran guants de goma. 

 L'oli del motor només es pot canviar en fred. 

 És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar. 

 És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar. 

 Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte. 

 Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant. 

 Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor. 

 Els camions disposaran d'extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

 Cal mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. 

 Cal evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal. 

 No es pot  fer marxa enrere sense  l'ajut d'un senyalista. Darrere del camió hi poden haver operaris  i 
objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 

 Si  entra  en  contacte  amb  una  línia  elèctrica  cal  demanar  ajut  amb  la  botzina  i  esperar  a  rebre 
instruccions. No s'ha d'abandonar la cabina encara que el contacte elèctric hagi cessat, ja que podrien 
produir‐se  lesions.  Sobretot  cal  evitar  que  algú  toqui  la  grua  perquè  podria  estar  carregada 
d'electricitat. 

 No es poden fer maniobres en espais estrets sense l'ajut d'un senyalista. 

 Cal assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar un desplaçament.  

 Cal posar‐lo en la posició de viatge per tal d'evitar accidents causats per moviments descontrolats. 

 És prohibit enfilar‐se damunt la càrrega i penjar‐se del ganxo. 

 Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si rellisquessin els pedals durant 
una maniobra o marxa podria provocar accidents. 

 No es poden realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua pot bolcar i, en 
el millor dels  casos,  les pressions  i  esforços  realitzats podrien malmetre  els  sistemes hidràulics del 
braç. 

 Cal mantenir la càrrega a la vista. Si s'ha de mirar cap un altre costat cal aturar les maniobres. 

 No s'ha de provar d'ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per ésser hissada. 

 Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot resultar problemàtica i 
difícil de governar. 

 Cal assegurar‐se que  la màquina està estabilitzada abans d'aixecar càrregues. Cal posar en servei els 
gats estabilitzadors totalment estesos, en la posició més segura. 

 No és permès abandonar la màquina amb una càrrega suspesa. 

 Abans d'hissar una càrrega cal comprovar a  la  taula de  la cabina  la distància d'extensió màxima del 
braç. No es pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula. 

 Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la resta del personal 
també les respecti. 

 Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de frenada. 

 No  es  permet  que  la  resta  del  personal  accedeixi  a  la  cabina  o manipuli  els  comandaments.  Pot 
provocar accidents. 

 No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o malmesos. 

 Cal assegurar‐se que  tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps  tenen el pestell de 
seguretat que evita el desenganxament fortuït. 
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 Els conductors dels camions grua, abans de l'inici dels treballs, rebran per escrit la normativa següent. 

 Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans. 

 Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus. 

 Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció. 

 Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla. 

 No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels talons. 

 Segueixi les instruccions del guia a l'entrar a l'obra. 

 Respecti la senyalització interior. 

 Si ha d'abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat. 

 Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali. 

 A la sortida, torni el casc. 
 

C) Equips de protecció individual (EPI): 
 

 Granota de treball. 

 Casc de seguretat de polietilè. 

 Botes de seguretat. 

 Cinturó de seguretat. 

 Sabates per a la conducció. 
 
6.1.4 Màquines‐eines en general: 
 

A) Riscs d'accident: 
 

 Talls. 

 Cremades. 

 Cops. 

 Projecció de partícules. 

 Caigudes d'objectes. 

 Contactes elèctrics. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

 Explosió. 

 Altres. 
 

B) Normes o mesures preventives: 
 

 Les màquines‐eina elèctriques es protegiran elèctricament mitjançant doble aïllament. 

 Els motors elèctrics de  les màquines‐eina es protegiran amb  la  carcassa  i  resguards propis de  cada 
aparell per tal d'evitar els riscs d'atrapament o de contacte amb l'electricitat. 

 Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant elements que suportin una 
malla metàl∙lica disposada de tal manera que permeti l'observació de la correcta transmissió motriu i, 
alhora, impedeixi l'atrapament dels operaris o dels objectes. 

 És  prohibit  realitzar  operacions  o manipulacions  a  la maquinària  accionada  per  transmissions  per 
corretges en marxa. Les reparacions, ajustatges, etc., es realitzaran a motor aturat. 

 El muntatge i ajustatge de transmissions per corretges es portaran a terme mitjançant muntacorretges 
(o dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les mans, etc., per tal d'evitar el risc d'atrapament. 

 Les  transmissions  mitjançant  engranatges  accionats  mecànicament  es  protegiran  mitjançant  un 
vestigi,  suport  d'un  tancament  a  base  de malla metàl∙lica  disposada  de  tal manera  que  permeti 
l'observació de  la  correcta  transmissió motriu  i, alhora,  impedeixi  l'atrapament dels operaris o dels 
objectes. 

 La  instal∙lació  de  rètols  amb  llegendes  de MÀQUINA  AVARIADA, MÀQUINA  FORA DE  SERVEI,  etc., 
seran instal∙lats i retirats per la mateixa persona. 

 Les  màquines‐eina  amb  capacitat  de  tall  tindran  el  disc  protegit  mitjançant  una  carcassa 
antiprojeccions. 
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 Les màquines‐eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament  tindran  les 
carcasses de protecció de motors elèctrics  connectades a  la xarxa de  terra, en combinació amb els 
interruptors diferencials del quadre elèctric general de l'obra. 

 Les  màquines‐eina  a  emprar  en  llocs  on  existeixin  productes  inflamables  o  explosius  (diluents 
inflamables,  explosius,  combustibles  i  similars)  estaran  protegides  mitjançant  carcasses 
antideflagrants. 

 En ambients humits, l'alimentació per a les màquines‐eina no protegides amb doble aïllament es farà 
mitjançant connexió a transformadors de 24V. 

 Per preveure el risc de pols ambiental les màquines‐eina s'utilitzaran en via humida. 

 Si és possible, les màquines‐eina amb producció de pols s'utilitzaran a favor del vent, per tal d'evitar el 
risc de treballar en atmosferes nocives. 

 Les eines accionades mitjançant compressor s'empraran a una distància mínima de 10 metres d'aquest 
(com a norma general) per tal d'evitar el risc d'alt nivell acústic. 

 Les  eines  accionades mitjançant  compressor  estaran dotades de  camises  insonoritzades, per  tal de 
disminuir el nivell acústic. 

 Es prohibeix  la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles  líquids en  llocs  tancats o amb 
una ventilació insuficient, per tal de prevenir el risc de treballar a l'interior d'atmosferes tòxiques. 

 Es prohibeix l'ús de màquines‐eina al personal no autoritzat, per tal d'evitar 

 accidents per imperícia. 

 Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o de trepant abandonades al terra. 
 

C) Equips de protecció individual (EPI): 
 

 Granota de treball. 

 Casc de seguretat de polietilè. 

 Guants de seguretat. 

 Guants de goma o de PVC. 

 Botes de goma o PVC. 

 Plantilles metàl∙liques. 

 Davantals de cuir per als treballs de soldadura. 

 Polaines de cuir. 

 Maniguets de cuir. 

 Davantals i polaines impermeables. 

 Ulleres antiprojeccions i cops. 

 Caretes amb filtre mecànic recanviable. 

 Protectors auditius. 

 Careta amb filtre. 
 
6.1.5  Serra de trepar: 
 

A) Riscs d'accident: 

 Talls. 

 Cremades. 

 Cops. 

 Atrapaments. 

 Projecció de partícules i pols. 

 Contactes elèctrics. 

 Soroll. 

 Sobreesforços. 

 Altres. 
 

B) Normes o mesures preventives: 
 

 Les serres de trepar no es col∙locaran mai a distàncies inferiors als tres metres del final dels forjats que 
no estiguin efectivament protegits ni a l'interior de l’edifici, sota càrregues suspeses de la grua. 
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 Es  senyalitzaran  amb  cartells de perill  i  rètols de ES PROHIBEIX  LA UTILITZACIÓ PER PERSONES NO 
AUTORITZADES. 

 Seran utilitzades únicament per personal especialitzat  i amb  instrucció del seu ús, que haurà de ser 
autoritzat per a emprar‐la. 

 El personal emprarà pantalles o ulleres per a protegir‐se de possibles projeccions als ulls o a la cara. 

 El dispositiu de posada en marxa ha d'estar situat a l'abast de l'operari, però de tal manera que resulti 
impossible posar‐la en marxa accidentalment. 

 La  fulla  de  la  serra  serà  d’excel∙lent  qualitat,  i  es  col∙locarà  ben  ajustada  i  estreta  perquè  no  es 
descentri ni es mogui durant el treball. 

 La fulla es protegirà per sota, lateralment amb dues mampares desmuntables. Al damunt de la taula, 
es protegirà la part superior amb un ganivet divisor i la part anterior amb un cobertor regulable. 

 Abans de posar‐la en marxa es comprovarà que no estigui anul∙lada  la presa de  terra. Si  fos el cas, 
s'avisarà immediatament a l'encarregat. 

 Es  comprovarà  l'estanquitat  de  l'interruptor  elèctric.  En  cas  contrari,  s'avisarà  immediatament  a 
l'encarregat. 

 S'utilitzarà un empenyedor per treballar la fusta. De no fer‐ho es poden produir talls 

 als dits. 

 No es  retirarà  la protecció del disc. S'estudiarà  la  forma de  tallar  sense veure el  tall. L'empenyedor 
portarà  la peça a  la velocitat adequada. Si  la  fusta té dificultats de pas, es muntarà correctament el 
ganivet divisor. 

 Si  la serra es parés, sense cap motiu, s'avisarà  immediatament a  l'encarregat. No s'ha de fer mai cap 
reparació pel seu compte. Desconnectar la màquina. 

 Abans de començar el tall cal comprovar que el disc no està fissurat, escardat o l'hi manquen dents. En 
aquest  cas  se  substituirà  immediatament  per  tal  d'evitar  el  seu  total  trencament  i  la  projecció  de 
partícules. 

 Es  comprovarà  que  les  fustes  no  tinguin  claus  o  partícules metàl∙liques  per  tal  d'evitar  el  risc  de 
trencament del disc. 

 El tall de peces ceràmiques es farà a l'exterior i amb una careta amb filtre recanviable. 

 El tall es procurarà fer amb el vent d'esquena per tal d'evitar la pols ambiental. 

 El tall de peces ceràmiques es farà per via humida, per tal d'evitar la formació de pols. 

 És prohibit deixar suspesa la serra del ganxo de la grua en períodes d'inactivitat. 

 El manteniment es farà per personal especialitzat. 

 L'alimentació elèctrica es  farà amb cable antihumitat, amb clavilles estanques, mitjançant el quadre 
elèctric de distribució. 

 És prohibit col∙locar la serra en llocs mullats. 

 Es netejaran de deixalles els voltants de la serra per tal d'evitar ensopegades o relliscades. 
 
 

C) Equips de protecció individual (EPI): 
 

 Granota de treball. 

 Roba impermeable. 

 Casc de seguretat de polietilè. 

 Guants de cuir. 

 Guants de goma o de PVC. 

 Botes de seguretat de goma o de PVC. 

 Plantilles metàl∙liques. 

 Davantals de cuir per als treballs de soldadura. 

 Polaines de cuir. 

 Maniguets de cuir. 

 Davantals i polaines impermeables. 

 Ulleres antiprojeccions i cops. 

 Caretes amb filtre mecànic recanviable. 

 Protectors auditius. 

 Careta amb filtre. 
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 Faixa elàstica. 
 
6.1.6 Trepan/roscadora portàtil: 
 

A) Riscs d'accident: 
 

 Talls. 

 Cremades. 

 Cops. 

 Atrapaments. 

 Esgarrapades. 

 Projecció de partícules i pols. 

 Contactes elèctrics. 

 Soroll. 

 Sobreesforços. 

 Els derivats del muntatge i/o trencament de la broca. 

 Altres. 
 

B) Normes o mesures preventives: 
 

 Es  comprovarà  que  l'aparell  té  la  carcassa  de  protecció  completa.  Si  no  fos  així  ho    comunicarà 
immediatament a l'encarregat. 

 Es comprovarà  l'estat del cable  i de  la clavilla de connexió. No és permès que tingu reparacions amb 
cinta aïllant, etc., per tal d'evitar els contactes elèctrics. 

 S'escollirà la broca adient per a cada tipus de material. 

 És prohibit fer forats inclinats a pols. 

 No es tractarà de fer més grans els forats oscil∙lant en rodó  la broca. S'emprarà una broca de secció 
més gran. 

 Per muntar o desmuntar  les broques s'esperarà que estigui aturat el  trepan,  i no es  farà mai a mà. 
S'utilitzarà sempre la clau. 

 Per canviar la broca es desconnectarà el trepan de l'energia elèctrica. 

 Els trepans portàtils tindran doble aïllament i seran reparades per personal especialista. 

 L'encarregat comprovarà diàriament  l'estat dels trepans  i retirarà del servei  les que puguin provocar 
riscs per als operaris. 

 La connexió elèctrica es farà amb cable antihumitat i clavilles estanques amb connexió mascle‐femella. 

 És prohibit deixar al terra o abandonar el trepan connectat al corrent elèctric. 

 El  canvi  de  broques  es  farà  sempre  amb  guants  i  assegurant‐se  que  la  broca  a  substituir  té  la 
temperatura adient per evitar riscs de cremades. 

 
C) Equips de protecció individual (EPI): 

 

 Granota de treball. 

 Casc de seguretat de polietilè. 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat amb sola antilliscant. 

 Ulleres antiprojeccions i cops 
 
6.2 Risc de danys a tercers. 
 
El risc de danys a tercers quedarà limitat als vehicles i les persones que circulin per les calçades, les voreres, i 
en general, per les zones col.lindants a l'obra, ja que dins de les naus, a l’estar desocupades, no hi ha d’haver 
ningú més que el personal del  contractista/es. Com a mesura de prevenció, es  senyalitzarà, d'acord amb  la 
normativa  vigent,  l'enllaç  amb  carrers,  prenent‐se  les  adequades  mesures  de  seguretat  necessàries.  Es 
senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la mateixa, col∙locant en el 
seu cas els tancaments necessaris. 
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7. NORMES GENERALS DE SEGURETAT 
 

 Estarà totalment prohibit el pas dintre de l'obra a tota persona aliena a la mateixa. 

 Serà  obligatori  l'ús  de  casc  tipus  CEE  per  a  totes  les  persones  que  estiguin  a  l'obra;  tant  per  als 
treballadors com als visitants. 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos (ulleres, monos, botes, guants, etc.). 

 Sempre  que  es  realitzin  aplicacions  per  pulverització  serà  necessari  l'ús  de mascareta  buconasal  i 
ulleres. 

 En  tots  els  treballs  en  alçada  on  no  es  disposi  de  protecció  de  baranes  o  dispositius  equivalents, 
s'utilitzarà el cinturó de seguretat i/o l'arnès de seguretat, per als que obligatòriament s'hauran previst 
punts fixes de connexió. 

 En  les zones de treball amb perill de caiguda es disposaran de cordes o cables de retenció, argolles  i 
altres punts fixes per l'enganxe dels cinturons de seguretat. 

 En qualsevol  cas  s'utilitzarà el  cinturó de  seguretat de  forma que el  treballador no pugui patir una 
caiguda  lliure més  gran  d'un metre.  Si  disposa  d'un mecanisme  d'aturada,  aquest  serà  comprovat 
abans de  la seva utilització de  forma que el seu efecte sigui equivalent a  la caiguda des d'un metre 
d'alçada, com a màxim. 

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

 Durant l'execució de treballs en alçada s'acotaran les àrees de treball a nivell de terra i es col∙locaran 
senyals de perill de caiguda d'objectes. 

 Abans de la contractació d'empreses per a la realització dels diferents treballs, l'empresa demanarà: 

 Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC‐1 i TC‐2 del mes anterior a la contractació. 

 Nomenament  del  vigilant  supervisor  de  seguretat.  Certificats  dels  reconeixements  mèdics  dels 
treballadors que estaran a l'obra. Aquest reconeixement no tindrà una antiguitat superior a un any. 

 S'informarà a  l'obra del  llistat de serveis  i de centres mèdics on seran atesos els treballadors en cas 
d'accident. 

 La  farmaciola és  responsabilitat de  l'empresa adjudicatària de  l'obra,  i disposarà del material mínim 
necessari  per  a  realitzar  els  primers  auxilis  al  treballador  accidentat.  No  contindrà  materials  o 
medicaments de difícil utilització per personal no qualificat. 

 
 
8. MEDIS AUXILIARS I MESURES DE SEGURETAT EN TREBALLS 
 
8.1. Bastides sobre rodes: 
 
La seva alçada no podrà ser superior a 4 vegades el seu costat més petit. Per alçades superiors a 2.00 m es 
dotarà a la bastida de baranes de 0.90 m i entornpeu de 0.20 m. 
L'accés  a  la plataforma de  treball es  farà per escales de 0.50 m d'amplada mínima,  fixes  a un  lateral de  la 
bastida.  Per  alçades  superiors  als  5.00 m  l'escala  estarà  dotada  de  gàbia  de  protecció.  Les  rodes  estaran 
dotades de dispositiu de bloqueig. En cas contrari es  falcaran pels dos costats. Es cuidarà que es recolzin en 
superfícies resistents, recorrent, si fos necessari, a  la utilització de taulons o altres dispositius de repartiment 
de pes. Abans de  la seva utilització es comprovarà  la seva verticalitat. Abans del desplaçament de  la bastida 
desembarcarà el personal de la plataforma de treball i no tornarà a pujar al mateix fins que la bastida estigui 
situada en el seu nou emplaçament. Diàriament, abans de començar els treballs de  les bastides es revisarà  la 
seva estabilitat, així com la subjecció dels taulons de bastida i escales de mà. 
 
8.2 Escales: 
 
Les escales a emprar, si són de tisora, estaran dotades de tirants de limitació d'obertura; si són de mà, tindran 
un dispositiu antilliscant. En ambdós casos l'amplada mínima serà de 0.50 m. No es faran servir simultàniament 
per  dues  persones.  La  longitud  depassarà  en  1  metre  el  punt  superior  de  desembarcament.  Tindran  un 
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ancoratge perfectament  resistent a  la seva part superior per  tal d'evitar moviments. Seran homologades. Es 
prohibeixen les escales fetes a l'obra. Tant la pujada com la baixada per l'escala de ma es farà sempre de cara a 
l'escala. 
 
8.3 Treballs en coberta: 
 
En les vores o costats de les cobertes horitzontals es disposarà de baranes de 0.90 m d'alçada i entornpeu de 
0.20 m. Si la coberta és inclinada, es col∙locarà una bastida perimetral que haurà de tenir una amplada mínima 
de 0.60 m, baranes de 0.90 m d'alçada formades per travessers que no estiguin a més de 0.30 m, i entornpeu 
de 0.20 m d'alçada mínima. Es col∙locarà a l'alçada del canaló i estarà adossat a la façana, sense deixar forats 
entre aquesta i la bastida. Quan aquesta bastida hagi d'utilitzar‐se per treballs en canals o cornises, el terra de 
la  bastida  podrà  col∙locar‐se  com  a màxim  0.30 m  per  sota  d'aquests.  En  aquest  cas,  el  punt més  alt  del 
entornpeu haurà d'arribar com a mínim  fins  la prolongació del pla de  la  coberta. En  les  zones de  treball es 
disposarà  de  cordes  o  cables  de  retenció,  argolles  o  altres  punts  fixes  per  la  connexió  dels  cinturons  de 
seguretat si fos necessari. Diàriament, abans de començar els treballs, es revisaran els cinturons de seguretat 
així com els cables o cordes de connexió d'aquests. De la mateixa manera es revisaran diàriament les baranes o 
bastides instal∙lats a la vora de la coberta. Sempre que es treballi sobre cobertes planes o inclinades en que la 
seva  consistència  pugui  ser  insuficient  per  suportar  l'equip  de  treball,  es  disposaran  carreres  de  taulons  o 
dispositius equivalents degudament recolzats i subjectes. 
 
 
8.4 Treballs de soldadura: 
 
Els treballs de soldadura, fora d'aquells que hagin de fer‐se "in situ" es realitzaran en un  local específicament 
destinat a aquesta activitat. Els llocs on es soldi estaran degudament ventilats i delimitats. 
L'omplert de les làmpades de gasolina haurà de fer‐se únicament després d'haver‐se assegurat que no hi hagi 
flames o cigarretes enceses a la vora. Els dipòsits de les làmpades no s’hauran d'omplir més de 2/3 de la seva 
capacitat. Desprès  d'omplert  es  tancarà  el  recipient  on  s'haurà  tret  el  combustible,  i  s’eixugaran  possibles 
vessaments. L’encès es farà fora del magatzem. Per sota dels 0º C, quan plogui o nevi, o  la velocitat del vent 
sobrepassi els 50 Km/h, es paralitzarà aquest tipus de treball. 
 
 
9. INSTAL∙LACIONS PROVISIONALS 
 
9.1. 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: 
 

o 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). 
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- Estarà  situada  sempre  fora de  l’abast de  la maquinària d’elevació  i  les  zones  sense pas de 
vehicles. 

 
 
 

o 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 magneto tèrmics 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 �). 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). 

 
o 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 envetats. 

 
o 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   Magneto tèrmic general de 4P :     30 A. 

    1   Diferencial de 30 A :       30 mA. 
    1   Magneto tèrmic 3P :       20 mA. 
    4   Magneto tèrmics 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. 
 

o 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 magneto tèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 
 
- Connexió de 24 v :   Violeta. 
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- Connexió de 220 v :   Blau. 
- Connexió de 380 v :   Vermell 
- No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 
 

o 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. 

 
o 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. 
 

o 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. 
 
9.2. 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. 
 
 
9.3. Altres instal∙lacions. Prevenció i protecció contra 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. 
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- 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  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 prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir 
en aquests treballs. 
 

 
 
10. 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. 
 
10.1. 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: 
 

- 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. 
 
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 
auto adherents, 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, 
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- 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. 
 
 
11. 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. 
 
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). 
 
11.1  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. 
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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. 
 
 
11.2  Delimitació / condicionament de zones d'apilament: 
 
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. 
  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: 
 

o 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. 
 

o 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. 

o Corrosius, Irritants, sensibilitzant 
 
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. 
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12. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
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. 
 
 
12.1. 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. 

 
 
13. 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, 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. 
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14. NORMES DE LA 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. 
 
14.1 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic: 
 
 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. 
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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: 

o 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. 
o 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. 
o 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. 

 
14.2 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten 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. 
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. 
 
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. 
 
14.3 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. 
 
 
14.4 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic: 
 
Senyalització i protecció 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

o 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. 

o L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) 
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 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). 
 
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). 
 
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. 
 
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: 

o Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
o En els canvis de direcció,  l’amplada mínima de pas haurà de permetre  inscriure un cercle d’1,5 m de 

diàmetre. 
o No podran haver‐hi escales ni graons aïllats. 
o El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
o 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). 
o 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. 
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15. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:  
 

o Incendi, explosió i/o deflagració. 
o Inundació. 
o Col∙lapse estructural per maniobres fallides. 
o Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
o Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i 
Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
 
1.‐ Ordre i neteja general. 
2.‐ Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.‐ Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.‐ Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.‐ Punts de trobada. 
6.‐ Assistència Primers Auxilis. 
 
 
16. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions  i  informacions  útils  per  efectuar  al  seu  dia,  en  les  degudes  condicions  de  seguretat  i  salut,  els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art.5.6 RD.1627/97 
 
 
17. PRESSUPOST 
 

RESUM PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 

NÚM.  CAPÍTOL  TOTAL €

1  Proteccions Individuals 800,00 

2  Proteccions Col∙lectives 3.215,00 

3  Extinció d’Incendis  320,00 

4  Instal∙lacions d’Higiene i Benestar 0 

5  Medicina preventiva i primers auxilis 160,00 

6  Formació i reunions d’obligat compliment 500,00 

  TOTAL  4.995,00€ 

 
 
El pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i salut per les obres de reforma de varies actuacions, 
l’import té una quantitat de QUATRE MIL NOU CENTS NORANTA CINC EUROS (4.995,00€). 
  
 

A Sabadell, 22 d’Octubre de 2021 
 
L’autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
German Palacin Fornons 
Enginyer Industrial 
Col∙legiat nº 11.460 (COEIC) 
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C. Soldevila, 18 (Casa Sullà)   25620 TREMP     Tel. 973 65 01 87   consell@pallarsjussa.cat   http://www.pallarsjussa.cat 

PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES 

 
INTRODUCCIÓ.‐ 
Àmbit d’aplicació d’aquestes especificacions.‐ 

Aquest  document  constituït  per  els  plecs  de  condicions  tècniques  i  especificacions  tècniques  generals  i 
particulars,  serà per  la execució de  les obres de varies actuacions, en que aquestes es diferenciaran en dos 
LOTS: Lot nº1 Actuacions d’Obres i el Lot nº2 Actuacions d’Instal∙lacions. 
 

Situació de l’obra.‐ 

Aquetes Obres i d’Instal∙lacions son situades dins d’edificis de serveis públics titulats pel Consell Comarcal del 
Pallars Jussà (CCPJ) i/o en zones del municipi de Tremp.   
 

ARTICLE 1.‐ OBJECTE DE LES ESPECIFICACIONS GENERALS.‐ 

Les condicions que figuren en el següent plec e condicions, que d’ara en endavant denominarem amb les sigles 

ETG,  regiran en  la execució de  les obres de  l’empresa Promotora, amés de  les Especificacions Particulars de 

cada  obra  concreta,  que  d’ara  en  endavant  denominarem  amb  les  sigles  ETP,  han  de  prevaler  les 

especificacions d’aquestes últimes en tot allò que no i hagi coincidència amb les ETG. 

 

1.1.‐ A més a més de les ETG seran d’aplicació els següents documents en la seva darrera revisió amb tot allò 

que no contradiguin les ETG i/o les ETP. 

- EH‐ 91 (al final EH‐99) 

- EPRE 80 

- PG 4 

- PCCH 

- Normes Tecnològiques de la Edificació. 

- Normes del Laboratori de Transport 

- Normes DIN, ISO, UNE... 

- Reglament Electrotècnic de alta, i baixa tensió. 

 

ARTICLE 2.‐ ORGANITZACIÓ GENERAL DE LES OBRES.‐ 

2.1.‐ Direcció de les obres.‐ 

El Enginyer Director és el tècnic designat per  l’empresa per representar‐la durant el transcurs de  la execució 

dels treballs, i vetllarà per el exacte compliment de les condicions fixades en el present document. 
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2.2. Atribucions del Enginyer Director.‐ 

Vetllarà per l’exacta execució de les obres. Per això el Contractista ha de facilitar‐li tota l’ajuda que necessiti. 
Tindrà lliure accés, tant ell com el personal a les seves ordres, a tota l’àrea de treball.    

Exigirà l’exacte compliment de les condicions contractuals i les d’aquest plec de condicions. 

Podrà ordenar la retirada, substitució ..., dels materials la qualitat dels quals no sigui l’exigida en aquest Plec de 

Condicions. 

Exigirà  la  substitució  del  personal,  tant  tècnic  com  administratiu  u  obrer,  que  segons  els  seu  criteri    causi 

perjudici a l’obra. El Contractista no podrà exigir cap indemnització per aquestes substitucions. 

Vetllarà pel compliment del terminis inclosos en el programa general de l’obra, comunicant‐ho immediatament 

al Contractista en quan es produeixi el més petit endarreriment. 

Controlarà la marxa de l’obra i les Certificacions. 

Donarà la seva aprovació sobre la situació dels residus i els abocadors. 

I en general , quant sigui necessari per al exacte compliment dels treballs. 

 

2.3.‐ Presència del contractista en les obres.‐ 

El Contractista està obligat a mantenir permanentment a peu d’obra  tota  la organització presentada per ell 

mateix,  especificant  clarament  les  atribucions  de  cadascú.  fixant,  en  particular,  el  seu  representant  en  la 

mateixa, que estarà al front de  la oficina que el Contractista té  l’obligació d’establir en  l’obra, dirigint aquest 

representant tots els aspectes de la mateixa, tècnics, econòmics i legals, compatibles amb el caràcter de la seva 

representació. 

Quant  el  caràcter  dels  assumptes  produïts  en  el  transcurs  de  l’obra  be  siguin  econòmics,  tècnics  o  legals, 

sobrepassin el poder de decisió del tècnic designat, l’Enginyer Director, convocarà al Contractista de forma que 

cap operació pugui endarrerir o suspendre l’obra per l’esmentat motiu. 

El representant del Contractista ha d’estar permanentment a peu d’obra,  i es personarà amb  les oficines del  

l’Enginyer Director, acompanyant‐lo en totes  les  inspeccions sempre que sigui requerit per allò. En cas de no 

poder  assistir‐hi,  haurà,  prèvia  conformitat  del  Enginyer  Director  (ID),  delegar  a  una  altra  persona  que  el 

substitueixi amb les mateixes atribucions que ell. 

L’empresa Propietària, es  reserva el dret de  refusar, per el motiu que sigui, a aquest representant durant el 

transcurs del  treballs, obligant  al Contractista  a  substituir‐lo  en  el  termini de 30 dies, per un  altre de  igual 

categoria tècnica. 

El  Contractista  o  el  seu  representant,  hauran  d’acompanyar  als  delegat  de  l’empresa  Promotora  i  de 

l’Administració en les seves visites d’inspecció d’obra, si per això fossin requerits. 

El Contractista, proporcionarà al  ID  i als  seus ajudants,  tota  classe de  facilitats per a poder  inspeccionar  les 

obres,  comprovar  la  qualitat  dels materials,  la manera  de  treballar  de  la mà  d’obra  i  poder  seguir  en  tot 

moment les incidències dels treballs, qualsevol que sigui la naturalesa d’aquests, permetin el accés a totes les 

parts  inclòs a  les  fàbriques o  tallers que es produeixin els materials o es  realitzin  treballs per a  les obres. Al 

mateix  temps,  tenen  dret  a  prendre  nota  de  la  llista  de  personal,  de  les  fulles  de  pagament,  volants  de 

transport, liquidacions de seguretat social i del total d’hores treballades cada mes. 
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el  Contractista,  proporcionarà  al  ID  o  als  seus  ajudants,  tota  classe  de  facilitats  per  a  poder  fer  els 

replantejaments, amidaments i cubicacions de les diferents obres. 

 

2.4.‐ Instruccions Escrites.‐ 

El Contractista ha de seguir estrictament els planells, perfils, instruccions de servei..., que li hagin estat donats 

per al ID, així com els canvis que li siguin prescrits durant el transcurs dels treballs, haurà de sol∙licitar ell mateix 

les instruccions escrites o els documents que siguin necessaris per al desenvolupament de les obres. 

Les instruccions escrites entregades al Contractista ho seran per duplicat, havent de tornar un exemplar signat 

en el que consti el corresponent avís de rebut. 

Haurà de procurar‐se que tots els acords verbals quedin constats per escrit. 

 

2.5.‐ Recepció de Plànols i Documentació.‐ 

El Contractista entregarà al ID, amb antelació, copia dels plànols desenvolupats i els documents necessaris per 

la execució dels treballs. El ID, a l’entrega dels plànols signarà el seu rebut. 

 

2.6.‐ Confrontació dels Plànols i Mesures.‐ 

En els plànols, aniran consignades totes  les mesures necessàries per a  la realització de  les obres. En cap cas, 

podrà agafar‐se mesures a escala sobre el plànols. 

L’empresa Promotora, disposarà de 15 dies per al estudi dels plànols entregats. Transcorregut aquest termini, i 

si no es troben errors o desacords se’ls afegirà el vist i plau de la direcció d’Obra, convertint‐se així, en els únics 

plànols vàlids per a l’execució de les obres. 

ARTICLE 3º.‐ DEFINICIÓ DE LES OBRES.‐ 

3.1. Plànols.‐ 

Les obres es realitzaran d’acord amb les directrius del Projecte utilitzat per a l’adjudicació i amb les instruccions 

i plànols complementaris de execució que, amb el detall suficient per a  la descripció de  les obres, entregarà 

l’empresa Promotora al Contractista. 

3.2.‐ Descripció de les obres.‐ 

S’inclourà la descripció de les obres en les ETP. 

ARTICLE 4º CONTROL DE QUALITAT.‐ 

4.1..‐ Control de Qualitat.‐ 

La Direcció Tècnica de  l’obra, presentarà el Pla de Control de Qualitat que consideri adequat a  la naturalesa  i 

característiques de  les obres. Aquest Pla, serà comunicat amb suficient antelació al Contractista a càrrec del 

qual aniran els assaigs. 

El Pla de Control de Qualitat, s’ajustarà a l’especificat en aquest document. En tot cas, estarà d’acord amb les 

reglamentacions i normatives vigents relatives a cada materials, o tipus d’obra i en particular en el referent a 

formigons complirà lo indicat en la norma EH‐99 corresponent a un nivell de control normal. 

ARTICLE 5º.‐ PROGRAMA DE TREBALLS.‐ 

5.1 El Programa General de Treballs s’adjunta com annex , en les CTP, en qualsevol cas el contractista haurà de 

presentar un programa en detall que pugui modificar el proposat pel l’empresa Promotora. 
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CAPÍTOL II 

CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS 

 

ARTICLE 6º PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS.‐ 

6.1.‐ Materials Subministrats per el Contractista 

Els materials necessaris per  la execució de  les obres seran subministrats per el Contractista, excepte aquells 

que  de  manera  explícita  en  aquestes  Especificacions,  s’estipuli  hagin  de  ser  subministrats  per  l’empresa 

Promotora. 

Els materials   provindran directa  i exclusivament dels  llocs  fàbriques o marques elegides per el contractista  i 

que prèviament hagin sigut aprovats per el ID. 

Els casos especials en les ETP, es definirà la qualitat mitjançant la especificació de determinades marques i tipus 

de material a emprar. 

6.2.‐ Materials Subministrats per l’empresa Promotora.‐ 

Les  ETP,  indicaran  les  classes  i  forma d’utilització dels materials  el  subministri dels  quals  sigui per part del 

Promotor, així com les condicions econòmiques d’aquest material. 

Les  ETP,  especificaran  el  lloc  i  la  forma  en  que  s’ha  de  realitzar  l’entrega  al  Contractista  dels  materials 

especificats en l’apartat anterior. 

A  partir  del moment  de  l’entrega  dels materials,  el  subministri  dels  quals  s’encarrega  el  Promotor,  l’únic 

responsable de la conservació i bon ús d’aquests serà el propi Contractista. 

 

ARTICLE 7º.‐ QUALITAT I PREPARACIÓ DELS MATERIALS.‐ 

7.1.‐ Normes Generals.‐ 

Els materials que entrin  en la formació de l’obra i per als quals existeixin normes oficials establertes en relació 

al seu ús en Obres Públiques, hauran de satisfer les normes que estiguin en vigència en la data de Notificació 

de l’Adjudicació , excepte les derogacions que s’especifiquin en les ETg i en les ETP . 

Les ETP detallaran la qualitat de cada material, entre aquests, els referents en l’apartat anterior. 

Per als restants materials, les condicions exigides estan especificades en les ETG. 

7.2.‐ Examen i Prova del Materials.‐ 

No s’utilitzarà cap material que abans no hagi estat examinat i acceptat en els termes i forma que decideixi el 

ID . 

Les proves  i assaigs ordenats es portaran a càrrec sota  la  inspecció del  ID o Tècnic qualificat responsable de 

l’obra. 

En el cas que el Contractista no estigui conforme amb els procediments seguits per a realitzar els assaigs, es 

sotmetrà la qüestió a un laboratori designat de comú acord, i en el seu defecte al Laboratori Central d’Assaigs 

de Materials  de  Construcció  depenent  del  Centre  Experimental  de  Obres  Públiques,  essent  obligatori  per 

ambdues parts l’acceptació dels mètodes i condicions que formuli aquest laboratori. 

Totes les depeses de proves i assaigs seran a càrrec del Contractista i es consideren incloses en els preus de la 

Unitat d’Obra. 
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El  Promotor,  es  reserva  el  dret  de  comprovar  i  controlar  abans  dels  seu  ús,  la  qualitat  dels  materials 

deteriorables. 

El  Contractista  té  l’obligació  d’establir  a  peu  d’obra,  l’ensitjat  dels materials,  amb  la  suficient  capacitat  i 

disposició convenient per a poder assegurar el control de qualitat dels mateixos en el temps necessari per a 

que siguin coneguts els resultats dels assaigs abans del seu és a l’obra. 

Quant els materials no siguin de la qualitat prescrita, en les ETG, o no tinguin la preparació en ells exigida, , el 

ID, donarà ordres al Contractista per a que a càrrec seu, els substitueixi per altres que satisfacin les condicions 

previstes. 

Els materials  refusats  hauran  de  ser  retirats  immediatament  per  el  Contractista,  o  dipositats  en  abocadors 

indicats per el Director.  

El  control  de  qualitat  dels  materials,  es  realitzarà  en  tallers  o  llocs  de  preparació  en  el  cas  d’elements 

prefabricats  o construccions parcial o totalment realitzats fora del àmbit de l’obra. 

7.3.‐ Responsabilitats del Contractista.‐ 

La recepció dels materials, no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat d’aquests, que quedarà 

subsistent fins que es rebin les obres en les que aquests materials hagin estat emprats. 

El Contractista haurà de vetllar per el emmagatzematge dels materials que tinguin a peu d’obra, sent a càrrec 

seu la reposició d’aquells que tinguin  qualsevol defecte o estiguin en males condicions . 

Els desperfectes produïts en els materials per danys meteorològics,  inundacions..., seran  també a càrrec del 

Contractista que haurà de muntar un servei de vigilància que garantir la seguretat dels magatzems. 

7.4.‐ Pintures.‐ 

Es consideren compresos dins d’aquesta denominació  tots els productes de  recobriment o decoració   de  les 

estructures i materials empleats en la construcció , així com els vernís, plàstics, laques... 

CAPÍTOL III  CONDICIONS DE EXECUCIÓ DE LES OBRES.‐ 

 

ARTICLE 8º REPLANTEIG.‐ 
El  ID entregarà al contractista, una relació de punts de referència  i un plano general de replanteig en el que 

figurin les coordenades establertes per el Promotor, així com la relació de les diferents senyals de nivell, per tal 

de fer el replanteig de l’obra. 

Abans de començar les obres el Contractista comprovarà sobre el terreny en presència del ID, el plànol general 

de replanteig. A continuació, s’aixecarà una acta signada per els representant de ambdues parts. Des de aquest 

moment el contractista serà l’únic responsable del replanteig de les obres. 

El Contractista serà el responsable de la conservació dels punts, senyals .... si en el transcurs de les obres són 

destruïts alguns d’ells, se’n hauran de col∙locar uns altres sota  la seva  responsabilitat    i assumint ell el cost, 

comunicant‐ho per escrit al  ID, que ordenarà  la comprovació del nous senyals. En cas de retard, el Promotor 

pot posar les senyals, carregant al Contractista els costos d’aquesta operació. 

Durant  el  transcurs  de  les  obres  el  Promotor,  podrà  establir  nous  vèrtexs  relacionats  amb  la  triangulació 

general a fi de facilitar al contractista el replanteig de les parts de l’obra definides en els plànols de construcció.  

El Contractista ha de cedir a la Direcció d’Obra, els mitjans disponibles en l’obra que siguin necessaris per a la 

correcta execució de les tasques periòdiques de comprovació del replanteig sense cap càrrec. 
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ARTICLE 9º.‐ ACCÉS A LES OBRES.‐ 

Els camins, petits senders, escales..., i altres accessos a les obres seran construïts pel contractista al seu compte 

i risc. 

Els camins  i accessos estaran realitzats de forma que no  interfereixin  la execució  i funcionament de  les obres 

definitives. 

Aquests camins, compliran  lo especificat al respecte de Seguretat e Higiene en el treball, segons  la  legislació 

vigent. 

El Contractista haurà d’impedir l’accés a l’obra de tota persona no autoritzada  mitjançant cartells, tanques..., 

arribant si fes falta a situar un guarda‐barrera. 

De no respectar aquestes prohibicions el Promotor pot prendre  les mesures oportunes    i en qualsevol cas el 

Contractista respondrà dels danys que puguin ocasionar al Promotor, be sigui directament o reclamacions de 

tercers. 

 

ARTICLE 10.‐ INSTAL∙LACIONS , MITJANS I OBRES AUXILIARS.‐ 

El Contractista està obligat a  realitzar pel  seu compte  les obres auxiliars necessàries per a  la execució de  la 

Obra Contractada. 

Durant  el  període  de  preparació  de  les  obres  (1 mes),  el  Contractista  ha  de  posar  a  aprovació  del  ID  els 

projectes de les instal∙lacions, obres auxiliars, i altres serveis generals...  

Aquestes  instal∙lacions es projectaran  , construiran  i mantindran de manera que en tot moment es compleixi 

amb el preceptes sobre Seguretat e Higiene en el Treball. 

El Promotor subministrarà l’energia elèctrica al Contractista .  

El Contractista, prèviament, ha de entregar una relació de la potència que necessita al Promotor. 

El Contractista, tindrà en la obra la maquinaria, els materials i recanvis necessaris per al bon desenvolupament 

dels treballs. 

El Contractista haurà d’incorporar a l’obra , tota la maquinaria i mitjans que necessitat. Aquesta maquinària, no 

podrà ser retirada sense l’autorització del ID.  En  cas de que sigui necessari augmentar la maquinària o mitjans 

auxiliars previstos degut a  la  insuficiència o  incapacitat per a complir el programa segons el criteri del  ID, el 

Contractista disposarà dels elements precisos sense que tingui dret a cap abonament addicionals dels costos. 

El  Contractista  ha  de  preveure,  construir  i  conservar  les  instal∙lacions  sanitàries  provisionals,  per  a  ser 

utilitzades per el personal de l’obra.  

S’haurà de construir un pou cec o bé una fosa sèptica que un cop finalitzada l’obra haurà de ser sanejada amb 

cal viva. 

 

ARTICLE 11º.‐ ABOCADORS.‐ 

Tot  residu  llençat  fora  dels  llocs  autoritzats  per  el  ID  ha  de  ser  recollit,  transportat  i  dipositat  en  els  llocs 

autoritzats. El perjudicis que pot ocasionar al Promotor o a tercers l’abocament incontrolat de residus aniran a 

càrrec del Contractista. 

Les sancions econòmiques, en alguns casos, aniran fixades per la Direcció Tècnica de la Promotora. El ID podrà 

imposar sancions econòmiques al contractista que posarà el 100% del import de les excavacions  els residus de 

les quals hagin estat abocats en llocs no autoritzats. 
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A mesura que es vagin dipositant els residus en els dipòsits autoritzats, el Contractista estarà obligat ha anar 

ordenant les obres necessàries per tal de respectar els pendents per la evacuació de les aigües. 

 

ARTICLE 12º.‐ PINTURES.‐ 

En  la    execució  dels  treballs  es  compliran  perfectament  totes  les  instruccions  del  fabricant  respecte  als 

materials aplicats, en especial pel que fa referència a la dissolució i temps d’assecat. 

Qualsevol que  siguin  els materials utilitzats  i  el  seu ús, mai han d’aplicar‐se  capes  excessivament  espesses, 

doncs es podran produir cràters i recobriments en la superfície del substrat. 

L’aplicació  dels materials  ha  de  fer‐se  de manera  uniforme.  evitant  que  apareguin  estries  i  desigualtats,  i 

intentant obtenir un acabat homogeni. 

Cal evitar que la pintura s’acumuli en les depressions, corbes, ranures,.. o que tendeixi a abandonar els cantells, 

deixant en aquests llocs capes excessivament fines. 

El  gruix  de  pintura  que  ha  de  haver‐hi  en  el  conjunt  de  totes  les  capes  de  pintura  aplicades  sobre  cada 

superfície serà definit conforme el sistema de pintura a aplicar. 

La superfície de pintura que cal pintar, estarà neta i sense humitat. Tan sols s’hi podrà aplicar una segona mà 

un cop la primera es trobi completament seca. Si la capa de pintura present encara ofereix un aspecte molt llis i 

dur, ha de ser “lijada” per obtenir una major adherència. 

En  el  cas  particular  dels  treballs  en  que  es  necessiten  pintures  de  reacció  (2  o més  components),  s’han 

d’utilitzar  les  instruccions  del  fabricant,  sobretot  pel  que  fa  referència  al  “pot‐life”.  (temps  d’aplicació  del 

producte després d’efectuar la mescla de la base amb el catalitzador). 

 

ARTICLE 13º.‐ DIVERSOS.‐ 

En el cas que per part del contractista o del  ID es produeixin dubtes sobre  l’aplicació d’aquestes condicions 

prevaldrà l’opinió del ID. 

El  Contractista  haurà  d’adoptar  totes  les mesures  necessàries  per  assegurar  en  els mesos  de més  fred  la 

continuïtat dels treballs. Haurà d’efectuar la neteja de neu dins l’obra, prendre les mesures necessàries enfront 

les gelades, equipar al personal de forma adequada... 

 

 

CAPÍTOL IV 

MEDICIONS I VALORACIONS 

 

ARTICLE 14.‐ MEDICIONS I VALORACIONS.‐ 

Les excavacions que s’executin es valoraran per el seu volum mitjà sobre el perfil d’excavació teòrica del plànol, 

al preus prèviament establerts. 

Si el Contractista preveu un augment de la excavació teòrica durant els treballs, ho comunicarà al ID, per tal de 

la seva avaluació. si és inevitable s’abonarà la quantitat estimada al contractista. 

No s’abonaran els augments de volum sobre les seccions teòriques del plànol. 
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Si el Contractista preveu un augment del formigonat teòric durant els treballs, ho comunicarà al ID, per tal de la 

seva avaluació. si és inevitable s’abonarà la quantitat estimada al contractista. 

En el preu dels encofrats  s’inclou el  cost de  tots el materials, mà d’obra,  i medis auxiliars per al muntatge, 

sustentació i desmuntatge dels encofrats, així com els productes que siguin utilitzats en els desencofrats. 

Els amidaments d’obra seran presentades per el Contractista i comprovades per el ID firmades conjuntament. 

Aquests  amidaments  serviran  per  estendre  les  certificacions mensuals.  La  suma  de  totes  els  amidaments 

mensuals  ha  de  coincidir  amb  l’amidament  total  realitzada  en  el  Projecte  al  finalitzar  l’obra,  en  cas  de 

diferència prevaldrà l’amidament final. 

El pagament de l’obra s’establirà en les corresponent clàusules econòmica‐administratives. 

 

ARTICLE 15.‐ ABONAMENT DE L’OBRA.‐ 

Un  cop  realitzades  els  amidaments d’acord  amb  l’article  anterior    es  realitzarà  la  corresponent  certificació, 

aplicant en cada cas els preus unitaris aprovats, cursant el Servei de comptabilitat de la Propietat. 

Les certificacions s’estendran a origen per el que en cada certificació es valorarà la totalitat de l’obra efectuada 

des de l’origen fins la dat  de la mateixa i d’aquesta suma es deduirà  la quantitat certificada per el contractista 

anteriorment. 

La propietat podrà retenir total o parcialment el pagament d’una certificació durant el temps que ho consideri 

necessari per tal de protegir‐se enfront: 

 

- Endarreriment en el Programa de l’Obra. 

- Evidències de possibles reclamacions de tercers contra el contractista. 

- Falta de pagament del contractista als sub ‐contractistes, subministradors, mà d’obra, impostos, taxes... 

- Altra causa atribuïble al Contractista, que a judici de la Propietats repercutirà en el rendiment de l’obra. 

 

La retenció de la certificació serè anul∙lada en desaparèixer les causes que han provocat la citada retenció. 

Les retencions en concepte de garantia, seran  les que fixi el Plec de Clàusules Econòmica‐Administratives. en 

cap cas inferiors a un 5% del import de cada certificació i sense dret a interès per part del contractista. 

 

CAPÍTOL V 

        NETEJA SEGURETAT E HIGIENE 

 

ARTICLE 16.‐ NETEJA SEGURETAT E HIGIENE.‐ 

Un  cop  acabada  l’obra,  en  contractista  ha  de  netejar  l’obra  i  els  seus  voltants  de  terres,  runa, materials 

sobrants i altres. Ha de fer desaparèixer les instal∙lacions provisionals que no siguin necessàries . 

Si els terrenys utilitzats per el Contractista han estat llogats, el Contractista ha de presentar un document en el 

que els propietaris donin la seva conformitat amb l’estat final dels terrenys un cop acabades les obres. 

El Contractista es compromet a mantenir l’obra en perfecte estat d’higiene i neteja segons les indicacions que li 

doni el ID. 
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El Contractista  complirà  totes  les disposicions  vigents  sobre  seguretat  e higiene  en  el  treball  i  lluita  contra 

accidents, essent responsable de  la seguretat en  l’obra  i dels accidents que puguin passar al seu personal o a 

tercers. 

Per al compliment de  lo establert en  l’apartat anterior el Contractista ha de presentar un Pla de Seguretat  i 

higiene , el cost del qual repercutirà en els preus unitaris que constin en l’oferta. 

El Contractista és responsable del servei contra incendis i ha de prendre les mesures necessàries per assegurar 

un bon servei, disposar de les instal∙lacions necessàries i del personal degudament format. 

Totes les operacions necessàries per la construcció de les obres permanents o provisionals necessàries han de 

portar‐se a terme de forma que no pertorbin la circulació, peatons... 

La senyalització de  les obres durant  la seva execució es farà d’acord amb  la Ordre Ministerial del 14 de Març 

del 1960 sobre senyalització d’obres. 

El  Contractista  ha  de  construir  a  càrrec  seu    i  responsabilitat  ,  camins,  passos...,  necessaris  per  a  la  bona 

arribada a l’obra dels materials necessaris. 

El Contractista efectuarà gratuïtament el transport  dels empleats de l’empresa Promotora i dels seus equips, i 

prendre  les  mesures  necessàries  per  a  que  els  equips  de  seguretat  de  l’empresa  Promotora    i  de 

l’Administració, tinguin accés a les diferents zones de l’obra. 

El  Contractista  no  podrà  interrompre mai  la  circulació  per  els  camins  interiors  de  l’obra.  si  fos  necessari 

necessitarà l’autorització del ID de l’obra.  

  
 
Sabadell, 22 d’Octubre de 2021 
 
 
German Palacin Fornons                                            El peticionari 
Enginyer Industrial 
Col∙legiat nº 11.460 (COEIC) 
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